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de Vfion amacla tanto os seus cabelos
obedecerão a qualquer desejo seu

Vison, nas fórmulas Ôvo-Limão, Leite
anolma e Pinho. E o novo Shampoo Coco Vison
«nico para lavagem e preparação dos cabelos.'

Vnhante0s0~?amcíosinSe 
ViS°n'qUe deiXa MUS Cabelos

r_»KOi»?SÍ0mens 
olham nas mulheres primeiro oscabelos. Depois o busto e os olhos. Assim: 1.

3.
2

Dar_9oníI !frtnÇ-ar°8 
° ShamP°° e Creme Rinse Vison

os hnmlnc 
°e 

í0mme 
os seus cabe'os e para queos homens nunca desistam ao primeiro olhar
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VM PAR
ROMÂNTICO PARA

SAIR DA FOSSA
Regina Duarte e Cláudio Marzo formam o mais recente par român-
tico da televisão brasileira. Sob o aspecto comercial, eles repre-
sentam a fórmula para sair da fossa: 

"A 
Ponte dos Suspiros", nin-

guém sabe se pelo horário, se pela história enjoada, ou se porque
Carlos Alberto e Yoná Magalhães já cansaram o público, não cor-
respondeu à expectativa. Para Daniel Filho, 

"Véu 
de Noiva" é uma

fórmula nova, realista. Para Cláudio, é mais uma novela, mais uma
experiência e, para Regina Duarte, é um aumento de salário e um
trabalho agradável. Como o telespectador recebe 

"Véu 
de Noiva"?
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Janette escreve e Daniel
dirige esta novela.

À direita,
Branco e Cláudio

e Geraldo e Regina
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UM PAR ROMÂNTICO /continuação

t "Véu de Noiva"' a música é feita
encomenda

para 
o diretor Daniel Filho,

1 de 
"Véu 

de Noiva", embo-
ra seguindo uma nova linha,
a novela não tem muitos pon-
tos de contato com 

"Beto

Rockfeller". É isto o que êle
diz: 

"0 
que está fazendo es-

ta confusão é o fato de am-
bas terem cenas externas.
Por mim, se devo fazer ce-
nas em hospitais, jardins,
praias, piscinas, garagens e
casas comerciais, não vejo

por que montar cenários: é
fazer no local exato, que a
evolução técnica da TV per-
mite isso. É injusto dizer que
seguimos o 'Beto'. 

Imagine se
começassem a dizer isto no
cinema: depois do primeiro
mocinho morto num duelo de
rua, ninguém faria mais a
mesma coisa. E olhe que o
tema, batidíssimo, já deu
grandes filmes, êle sozinho".
Para Janette Clair, a autora
do texto, a novela 

"é 
jovem,

atual, moderna e leva à te-
ievisão um assunto inexplo-
rado: as corridas de automó-
veis". E acrescenta: "Esta-

mos dando ao público um
trabalho honesto, limpo, de-
cente e sem precedentes na
televisão brasileira. Pela pri-
meira vez se faz aqui uma
novela onde tudo, até a trilha

-

sonora, funciona sob enco-
menda".

Cláudio Marzo, o galã, está
levando tão a sério o seu tra-
balho que, como faz o papel
de um corredor de automó-
veis, já começou a tomar au-
las de pilotagem. 

"Eu-nunca

havia passado de 100 quilo-
metros horários, num carra
Agora, senti a emoção de cor-
rer a 150 por hora. É sensa-
cional. Não tive medo, mas a
expectativa dos cálculos é

grande: a gente precisa sa-
ber quando começa a pôr o

pé no freio e quando o en-
fia no acelerador, com uma

precisão quase cronométri-
»»ca.

Regina Duarte sente uma ou-
tra emoção: 

"Preciso 
con-

quistar o Rio: é um campo
novo para mim. Quando vim

para cá, algumas pessoas me
disseram que eu iria entrar
num covil de lobos. Fiquei
apreensiva. Não vi nada dis-
so: os colegas são alegres,
muito bons profissionais e,
quanto ao diretor, Daniel Fi-
lho, é um boa praça". Mas há
um outro motivo para Regina
ficar contente: é que na Gio-
bo seu salário é de 15000
cruzeiros novos mensais,
3 000 a mais do que recebia
na Excelsior, em São Paulo.

ti
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"SOU

MULHER ATE
DEMAIS"

^

Maria Bethania é, hoje, uma mulher bastante diferente
daquela que consagrou um tipo com a interpretação de

Uarcara . Seus cabelos agora são usados soltos, as cal-
ças de mescla foram trocadas por elegantes vestidos.
A baiana surge como uma outra mulher, elegante, usan-do perfumes caros, muito feminina: mostra o charme

Texto de Pedrosa Filho
Foto de Bettina Scheier

Maria Bethania é, hoje, uma mulher
muito diferente daquela que, em 1965
aparecia de calças e camisa masculinas
cantando "Carcará". 

A cantora baiana
trocou as sandálias franciscanas por sa-
patos elegantes, soltou os cabelos queusava presos atrás da cabeça e é uma
cliente firme de costureiros e cabeleirei- •
ros famosos. Criou uma nova figura,
elegante, charmosa, sofisticada. E afirma
que a imagem antiga não era, realmen-

|a||_HBWBj||HB^B|Hi||HI^^ ^ 
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intervalo — 6

te, sua imagem real. "Sou 
a mais femi-

nina das mulheres. Acho, até, que estou
atrasada no meu estiio de vestir, e pre-
ciso me atualizar com urgência, o que
não será difícil, porque além de ser a
mais feminina sou a mais versátil. E
ainda estou um pouco por fora, porque
modernamente a elegância exige um to-
que masculino, e minha moda atual é
feminina demais." /segue

.
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BETHÂNIA
/<•ontinuação
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"Aquelas roupas horrorosas" (blue-jeans,
etc.) foram usadas para marcar sua per-
sonalidade de artista de protesto. É esse

negócio de comércio. A roupa marcava

o tipo relacionado com o show "Opi-

nião". Bethânia não era conhecida e
viera da Bahia para substituir Nara
Leão nesse show. 

"Mas depois voltei
à Bahia e passei a andar como sempre

gostei. Com elegância, bem vestida e
bem penteada." E declara-se uma bur-

guesa no que se refere ao conforto da
vida. Tanto que comprou um Galaxie
de duas cores e contratou um motorista.
Mas não é burguesa em sua forma de
viver porque ama o trabalho.

MORRER CANTANDO

"Quero morrer no palco, cantando", é
uma de suas frases. Bethânia continua

pesquisando, estudando, procurando, des-
de a cantiga de roda da Bahia até o
samba-canção. "Amo 

a música 'dor 
de

cotovelo'", afirma. "Sinto-me 
ótima,

cantando 'hoje 
não te quero mais / eu

preciso de paz / já cansei de sofrer...' "

Quando lhe sobra tempo, Maria Bethâ-
nia gosta de talhar madeira, ensaiando
algumas esculturas. Está planejando um
novo LP, quer viajar, e deverá ser fil-
mada num show de música popular para
a televisão européia. m

"Amo

I a música

| dor-de-cotovêlo,,
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MÔNICA: O SUCESSO
DO TAMANHO

OE ÍM ELEFANTE

*

"Mônica, 
ponha o elefante certo na panela". Enquanto

ouve a mãe gritar, Mônlca, bufando, empurra o Jotalhão,
um elefante verdlnho, para dentro de uma panela. Ao
ver o que está acontecendo, a mãe da Mônica solta um
grito e desmaia. O 

"elefante 
certo" a que ela se referia

é o extrato de tomate Elefante, que lançou o anúncio e
toda a série 

"Mônica 
e o Elefante" para a televisão. Esta

série tem tido grande repercussão entre os telespecta-
dores que já conheciam os personagens das historinhas
de gibis e jornais. /segue

intervalo



MÓNICA /contimaçáo

A idéia
que

não coube
na

panela

6* - •• -^M**^^^

Há 
seis anos, Maurício

de Souza não imagi-
nava que a personagem
Mónica, por êle criada, vi-
ria a ser conhecida em
todo o Brasil, conquistan-
do a simpatia de milhões
de pessoas. Maurício, ins-
pirado em pessoas do seu
relacionamento, já havia
criado vários personagens
que ilustravam as histo-
rinhas da revista Bidu.
Um dia, vendo sua própria
filha, a Mónica verdadei-
ra, então com três anos de
idade, resolveu criar um
novo personagem para a
sua "turma". 

Surgiu a Mô-
nica, rabugenta, dentuça,
cabelinho escorrido, tal
qual sua filhinha. Até em
sua maneira de agir, nas
histórias, era igual à
criança. Algum tem.po de-
pois a "turma" 

do Maurí-
cio começou a aparecer
em histórias diárias num
jornal de São Paulo e, lo-
go mais, eles estavam
num caderno «semanal,
destinado à criançada.
Hoje, a "turma" 

do Mau-
rício de Souza é formada
por mais de quarenta per-
sonagens.
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MONICA NA TV

Mas a Mónica precisava
ser conhecida por mais
gente. Surgiu então a
oportunidade do extrato
de tomate. A CICA neces-
sitava fazer uma campa-
nha publicitária para o
seu produto e a agência

intervalo

de propaganda encarrega-
da disto achou que o Jo-
talhão, o elefante amigo
da Mónica, seria o símbo
Io ideal do produto. Êle
deveria causar impacto no
público. E causou mesmo
Os anúncios foram bem
recebidos e atualmente as
pesquisas de opinião pú-

1Ü



Maurício de Souza e a quase totalidade de suas criações,
inspiradas em pessoas de seu relacionamento e divulgadas

através de revistas, jornais e TV.
Sua mais popular personagem — Mônica —

é uma estilização afetiva da filhinha de igual nome
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MAGALI ANJINHO

blica os apontam como os

preferidos peios teiespec-
tadores. As historinhas
são boladas pela equ;pe
da Proeme, agência en-
carregada da propaganda
da CICA, e pela equipe
que trabalha com Maurí-
cio de Souza. E as vozes
de todos os personagens

que aparecem na televi-
são? São vozes de profis-
sionais e veteranos de rá-
dio e TV, como Murilo de
Amorim Corrêa, que du-
bla o elefante Jotalhão;
Maga li Sanches, que em-

presta sua voz para a Mo-
nica; Yvete Jayme, que é,
ao mesmo tempo, Ceboli-

nha e Cascão; e Judi, que
grava a voz da mãe. Por en-

quanto, apenas estes per-
sonagens de Maurício en-

traram nos anúncios da

CICA. Talvez, mais tarde,

toda a turminha da Môni-

ca passe a ser conhecida

pelos telespectadores.

intervalo li



MÔNICA /continuação

Mônica existe:
ela esla aqui

Esta 
é a verdadeira Mo-

nica, filha de Mauri-

cio de Souza, falando:
"Estou no segundo ano

primário, mas só tenho
nove anos. Eu sou baila-
rina, sabe? Tenho duas
irmãs, Mariângela, que é
mais velha, e Magali, mais
nova do que eu. Minhas
amiguinhas todas sabem

que eu sou Mônica, mas
eu não me acho pareci-
da com o desenho. Minha
voz também não é aque-
la. Gostar do elefante, eu

gosto, mas cadê que ca-
be um aqui no quintal?
Também, se eu chegasse
em casa com um elefan-
te, mamãe dava aquele
desmaio. Já vi um no zoo-
lógico, é muito grande!
Por causa dele, já ganhei
muitos presentes, até uma
lata de massa de tomate,
com dedicatória, muito
engraçada. Nas paredes
do meu quarto tem tudo
quanto é boneco que pa-
pai desenha, mas eu gos-
to mais mesmo é da Mo-
nica. Mamãe diz que eu
sou levada e briguenta.
Eu adoro comer inhoque
e contar piadas. Você sa-
be aqueia do elefante?
Ah, já sabe! Quando eu
crescer, quero ser artista
de novela. É duro ser cri-
anca: a gente gosta de
uma novela, a mãe da
gente gosta de outra, tem

um desencontro danado,

porque é ela quem esco-
lhe. Mamãe só quer ver
'Beto Rockfeller', eu prefi-
ro 'A Rosa Rebelde'. Mas,

o de que mais gosto mes-
mo na televisão é da Ta-
mília Trapo* e de 

'Penélo-

pe\ Bem, té logo, que
tem um elefan...ôi! Que-
ro dizer, mamãe está me
chamando".

QUEM BOLOU TUDO

A Proeme foi quem bolou
a campanha, mas a exe-
cução da mesma foi en-
tregue a firmas espec ia li-
zadas em desenhos ani-
mados. "As 

consequen-
cias foram muito boas.
Todos os produtos da mar-
ca anunciada ganharam
em simpatia e o elefante
marcou bastante como
símbolo", afirma Ênio
Mainardi, diretor da em-
presa e responsável pela
coordenação, pelos argu-
mentos e pela bolação
das seqüências.

A VOZ DA MENINA

Magali Sanches, que faz a
voz de Mônica, é contra-
tada da Rádio Nacional
de São Paulo há dezoito
anos e trabalha, diária-
mente, nos programas de
Sílvio Santos e Jacinto Fi-
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•¦ ' 
me 1

_____________________________dk." _H____É_____1um*
¦^'jAUrnm.' 

9*

J9ÊÊÊ Wt fl

«a fl \\

mui *-^H

flifl H&'fl
mm w__ '¦**

]____!____»*% ?^H .l_k'- *>___..__-

fl mt9" ;-fl E-JB
fl '"m\ KS
m* _______ mjs%m __¦_¦____. mW?'^k\
__H ________ ;*_________. «________ i_____l _Bi'<"_____i

MÉrv.-.. ¦, M fll
«.M mir' ¦ *ii! '^itj^m^a mW.Jmm

«!________. "í
^_________________________________fl^^________. ^3

^H ^mW\ a\-4. 
' 

11$** MjS^mm*
Wm -':,' Ho3^___________________________________!^_______________-

flor*.1 
'-.MM

AM

4^______l ____________!

^W mmA^W 9ti^m\
'wU 

mw^^ ________ .V-afl ___K_H Hr^ Um
^jÈÊr^^^*"^-} aF 

/-ifl

s^kW^a W È:? 1

gueira. Em televisão, seu
último trabalho foi 

"0

Santo Mestiço", com Sér-
gio Cardoso. NormaImen-
te, faz dublagens e comer-
ciais e, embora seja bas
tante usada para vozes in
fantisr faz as de velhos
também. "Uma 

vez, fiz a
voz de um rapaz de
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W anos, saiu direiti
nho", conta. Maga li é viú-
va, tem dois filhos e faz
parte do coral da Igreja
Evangélica do bairro da
Barra Funda, São Paulo.
Faz cerca de dez comer-
ciais por mês. Cada co-
mercial da Mônica lhe
rende NCr$ 100,00.

"Mamãe diz que sou
levada

e briguenta,
mas também

gosto de estudar
e de piadas"
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Murilo, ator cômico bas-
tante conhecido do publi-
co ("Seo" Vitorio, o índio
Venta de Vaca da 

l4Praça

da Alegria") já fêz as vo-
zes do tigre da Kellogg's e
do gordo da Armou r.
"Esta 

voz é uma imitação

da de Túlio de Lemos.

Ninguém me pergunta se

é minha a voz do elefan-
te. Da única vez que um

jornal fêz reportagem sô-

bre o assunto, saiu erra-

do: em vez de colocarem
meu nome, puseram o do
comediante e cantor Ro-

berto Barreiros." •

intervalo — 13



Veja por que,
na briga com o Elefante,

o Tigre saiu primeiro

TODO MUNDO
OUVE MORAN

PENSANDO
QUEE

SIMONAL
I 6'
I

wi JE 
K^ ^'¦'^S&BwR^^^^^HèSÊ'-^

m WÈr Mm

^m. wf* ^ JÊÊP^_m ^B **^^^_BSI_^^^^^l^^Hl^^^','i>:

B& Bà, smI^êê^ ^^ » «fl ::'^^^8_iH_l^Bi^^

B flK_& -" ^B w^^^^^m^' :•••*. ^IPisSEB^^^^^^^HI^^B!
[_¦_§ ¦_£¦¦____..* ^H ^^a*^ __&¦ • ¦ -' k~umSHH H&

HhSP^í''' ^^ft^M __¦__> BS

_.Wt.___W ___W8CvJ. jy ' «ArI^B ¦¦ sVwSnttàiiiiuL.

I ____________________________________________________________________________________________________¦ - i_^r

¦BBJB|M^MMIMIMlil.^^M.^iwm,,^^^^^^^ "Uerval° -. 14

Recentemente, 
uma empresa de pe-

tróleo (o elefante) contratou
Wilson Simonal para fazer seus anun-
cios. Outra, sua concorrente (o tigre),

para não ficar para trás, procurou al'

guém capaz de fazer mais ou menos
o que fêz Simona para a primeira.
0 escolhido foi Marcos Moran, oe
voz tão parecida que o público per-
gunta: 

"Ué, 
o Simonal está faturando

as duas?" Marcos Moran é parecido
com Wilson Simonal não apenas na
voz e na maneira de usá-la. Há muito
mais coisas em comum entre os dois.
Foram criados juntos, começaram a
cantar juntos, formando dupla. Têm
a mesma idade, o mesmo jeitão e
são fisicamente muito semelhante
E continuam tão amigos que quando
nasceu o filho de Wilson, o Junic
Moran foi convidado para padrinho
e aceitou o convite, batizando o me-
nino.

"REGRA 
TRÊS"

Começaram a carreira como vocalis-
tas dos Dry Boys. Foram até presos
juntos, certa vez, quando faziam uma
serenata a duas chilenas hospedada
no Hotel Regência: a Polícia chegou
e recolheu "os 

dois crioulos pertur
badores". Logo se explicaram e forarr
soltos. No dia seguinte, estavam no-
vãmente juntos, no noticiário dos jor-
nais, que relatavam o caso. Moran
sempre é confundido com Simonal
inclusive pelas fãs. Mas não se abo
rece, nem tem inveja. "Simona 

sem
pre procurou coisas novas e teve mais
sorte. Desde 1962 já mostrava o talen
to que Deus lhe deu. Vai ser difícil'ibertar-me 

da sombra dele. Mas nãe
me preocupo, porque Simona é o me
lhor cantor do Brasil e ser seu 

'regr;

três' não é nada humilhante. Comi
disse Jesus Cristo, a gente deve se
guir os bons exemplos. Eu sigo o de
Wilson Simonal. Quanto a ter feito a
gravação do jingle para a empresa
concorrente da que contratou Simo
nal, confio em que êle 

'não 
ficou

contra por eu ter faturado aquela
notinha'". 0

._



Onde
o beija-flor
vai buscar

tanta energia?
•
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Uma experiência, reali-

zada nos Estados Unidos

por Walker Van Ripper,

procurou confirmar qual
a fonte de energia capaz de

permitir que o beija-flor

movimente as asas 3.300
vezes por minuto.

Van Ripper colocou um

colibri diante de dois bebe-

douros: um contendo açú-

car, outro contendo ado-

cante artificial. Instinti-

vãmente, a avezinha esco-
lheu o açúcar. Uma lição

tremendamente válida pa-
ra você, cuja vida é um
constante exigir de ati vi-
dade. Pense seriamente no
beija-flor. E pense seria-
mente na necessidade de
açúcar em sua alimenta-

ção. Ainda que a —s~~i
sua média/horária j $g£ff I
se;a um pouco me- j 

mr^ •

nor do que a do I «JJJgJ, *

colibri. >... »¦>.i

Colaboração da Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de Sâo Raulo
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De repente ela
eu 800.000 dos seus
fiéis
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HEBE ESTA
NO FIM?
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Sempre houve um certo rigor no Julgamento de

Hebe Camargo. No fundo, existia, entre os seus
críticos, a mágoa dificilmente escondida: "Eu 

tenho
muito mais do que o curso primário;

ela é inculta. Mas faz sucesso, e eu não. Isto é,
evidentemente, uma Inversão de valores".

Enquanto isso, a entrevistadora,
com muito charme e quase nenhuma cultura, mas dona

de uma inteligência e vivacidade tremendas,
ja devorando audiências.

Hebe virou uma doença nacional: seu sorriso é
contagiante; suas gafes,

encantadoras; suas perguntas descabidas,
uma gracinha. Ela não tem cultura,

mas domina um milhão e meio de brasileiros.
E, num instante, essa audiência cai

para menos da metade. Que está acontecendo?
/segue
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Texto de
Oswaldo Coimbra
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HEBE ESTÁ /continuação

Sílvio Santos e Dercy sao
seus grandes rivais

A 
revista Veja, de 10 de
setembro último, pu-

blicou matéria sob o título
"800 mil abandonam Hebe",
começando assim: 

"De re-

pente, 800 mil pessoas gi-
raram o botão de suas TVs
e o fiel público de Hebe
Camargo caiu de 1564 040

para 681840 telespectado-
res, na última semana".
Realidade deste mês tam-
bém traz reportagem de
José Hamilton Ribeiro sô-
bre o assunto. Antônio Con-
tente, colunista de última
Hora (SP), disse a respeito
da apresentadora: "Houve

uma época em que a in-
cultura de Hebe até dava
um certo charme ao seu
programa. Três anos depois,

yporém, essa incultura can-
lou todo mundo". Já Pauli-
nho Machado de Carvalho,
diretor da TV Record (SP),
acha que 

"é 
natural que o

telespectador, depois de
três anos assistindo sema-
nalmente a um programa
de quatro horas de duração,
sinta agora desejo de, por
alguns minutos, ver um pou-
co do programa de Sílvio

Santos ou um pedacinho de
um filme da TV Excelsior.
Estamos satisfeitos com
Hebe; nem sequer cogita-
mos em colocar outro pro-
grama no seu horário. Fize-
mos, sim, algumas modifi-
cações para tornar o progra-
ma mais atraente. Mas só
isso. Digo mais: com a fa-
ci lidade com que Hebe se
comunica com o público,
dificilmente ela cairá."

O PÚBLICO ESCASSEIA

As estatísticas do IBOPE
não apontam causas, ape-
nas efeitos. E seus nume-
ros são realmente desfavo-
ráveis à situação da apre-
sentadora. INTERVALO fêz
um levantamento da situa-
ção do programa dominical
de Hebe, nos três anos e
meio que está no ar. Para
facilitar a compreensão
êsse tempo foi dividido em
três períodos,, o primeiro,
compreendido entre maio
de 1966 e o fim do ano de
1967; o segundo, do início
de 1968 até março de 1969;
e o terceiro, de abril até

Jf5*^ -I
riy***** 

¦* m;
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' 
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Por estatística de audiência levantada, sòmentTduas
vezes Hebe ganha de Sílvio Santos e de Dercy

intervalo — 18

outubro deste ano. No pri-
meiro período, foram apa-
nhadas, sem nenhuma esco-
lha, 25 semanas, que mos-
traram a seguinte situação:

apenas 2 vezes, em ocasiões
excepcionais, Hebe não es-
teve entre os 5 preferidos.
5 vezes ganhou o 1.° lugar,
5 vezes o 2.° e 6 vezes o 3.c
No segundo período, conta n-
do-se 16 semanas apanha-
das ao acaso, Hebe não
conseguiu nem uma vez o
1.° posto: 2 vezes esteve
no 2.°, 3 vezes no 3.° e 1
vez no 4.°; e o último perío-
do, novamente com 25 se-
manas apanhadas ao acaso,
mostrou que nenhuma vez
conseguiu o 1.° posto: 10
vezes não entrou na relação
dos 10 preferidos e 2 vezes
esteve entre os 5 primeiros.

OS RIVAIS

Os grandes rivais de Hebe,
em audiência, são Sílvio
Santos e Dercy Gonçalves,
"Jovem 

Guarda", quando
este programa estava no au-
ge, ou ainda o 

"Côrte-Rayol

Show". No terceiro período
nota-se a grande força de
Sílvio Santos: Hebe ganha
dêlP ^mOntO HllOC wA-nr•_- *** m* i ..***.» I»**m* ÜUUV «V4.VW.

Também a Dercy, ela só
conseguiu bater duas vezes.
O programa de Sílvio con-
siderado nessa estatística é
o dominical, na Rede Glo-
bo. No Canal 4 (Tupi de São
Paulo) foi pior. Sílvio ga-
nhou de 25 a zero. •

__>_•_. •.-*«*'.



O fumo tem feito mais vítimas

do que a II.a Guerra Mundial, a

Guerra da Coréia e a Guerra do

Vietnã (Relatório do Senador

Robert Kennedy em 1967). O

homem se escravisa ao vício de

fumar e vai se auto-destruindo.

Lentamente, o cigarro vai redu-

zindo o tempo de vida do fu-

mante. Na proporção direta. V.

pode adquirir uma apólice de

berte-se. Abaixo a escravatura.
Lute pela sua própria vida. Pas-
se na primeira farmácia e adqui-
ra a sua apólice. É a sua vida

que está em jôgo e, nesta guerra,
V. pode ser a próxima vítima, se
continuar fumando. Onde está a
sua fòrça-de-vontade. Vamos,
decida-se...

deixe de fumar enquanto voeé está vivo!

N1COT1LÉSS
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Conheça os
escritores da TV

PARA
ESSA

GENTE
O TALENTO

TEM DVAS
FACES

Alguns dos mais

conhecidos artistas

de teatro e televisão

resolveram

escrever um livro.

Cada 
um dôles

foi levado a isso

por motivos diferentes:
uns, porque sempre

gostaram de escrever,

outros, para contar

a verdade sôbre sua vida

íntima, outros, ainda,

para registrar

suas experiências pessoais
dentro do mundo artístico.

0 fato ó que dentro

de algum tempo poderemos
ver nas estantes

das livrarias

nomes como o de Regina Duarte

e Sérgio Ricardo.
/segue



O TALENTO

TEM DUAS

rAOfcO /continuação

Abelardo
Barbosa
escreve
e seu assunto
é Chacrinha

Texto de
Cynira A rruda

Pagano Sobrinho — Êle confessa que
foram seus amigos a incentivá-lo. Por
isso resolveu aproveitar o poder r'

gozadas que
já viu na vida, principalmente as de
casais amigos. "Meu 

livro está quase
n-rriniri +olw_a"» ah *** l**.-*.**.**. _-.j_.__t _ *r*

ano. Êle será composto por crônicas
sôbre casados, celibatarios, etc... 0

¦

ncme será 
'Piquenique Mental' e al- 1

guns dos capítulos têm títulos como §¦'Além da Imaginação', 
'Filhos Neu- 

1

tros' e Toalete Mental'. 
§

Elza Soares — A cantora explica por-§
que resolveu escrever o livro: 

"Muita 
j

gente fala da minha vida com Nenen f
sem saber da verdade. Muitas menti- f
ras foram ditas, por isso resolvi mos-1
trar a realidade para quem quiser vê-

la". Elza contará neste livro a sua vi-

da desde os tempos em que vivia no
morro até o seu sucesso como canto-
ra e seu casamento com Mane Gar-
rincha.

Chacrinha — Abelardo "Chacrinha"

Barbosa também foi incentivado por
amigos a escrever um livro. "Gostei 

da
idéia e comecei o trabalho. O livro
está praticamente pronto e será uma
espécie de biografia." Para economi-
zar tempo, Chacrinha grava suas idéias

em fita e o produtor Péricles do Ama-
ral as redige.

Eliana Pittman — Ela não se conside- :k

ra escritora mas acha bom relatar as f|
experiências da vida. O livro que está |
escrevendo, porém, não fala sôbre si lf
mesma, mas sim sôbre seu pai, o mú-
sico Booker Pittman. "Dividi 

a história
em três partes: a adolescência dele,
sua saída dos Estados Unidos e sua
vida aqui no Brasil De mim, falo i

cantora, levada por meu pai aos estú-
d ios de TV." f

I
Sérgio Ricardo - "Alguma 

coisa ainda I
eu digo /Digo ao povo que fico/ E fi- 1
co com êle radiativo." Êste é um tre- £'



•i- cho do poema que Sérgio Ricardo irá

incluir no livro que pretende publicar.
"Deverei 

juntar num mesmo livro, além

dos meus poemas, minhas canções

editadas e os roteiros dos filmes que
>í fiz."

Irene Ravache — Depois de sua via-

gem a Paris, Irene sentiu vontade de

escrever um livro. 
"O 

livro será basea-

do na vivência de pessoas que conhe-

ço e cujos problemas de certa forma

me comovem. É um livro divertido,

ende procuro mostrar que a fossa não

é de todo ruim. É quase um tratado

sobre a dor de cotovelo. O título se-

rá 
'Ao 

Meu Amor, O Meu Humor'."

Regina Duarte — Há muito tempo Re-

gína gosta de escrever. Apesar de não

poder se dedicar à poesia por causa do

seu trabalho, ela conseguiu reunir

e ordenar 150 poemas de sua autoria,

num livro inédito. Nas páginas 128 e

129 do original datilografado está o

poema 
"As 

Irônicas Mulheres do So-

nho". Aqui vai um trecho: 
"Os 

seus
rostos/ Me vêm em sonhos freqüente-

mente/ Geralmente venta forte/ Nos

# meus sonhos/ E não posso ver-lhes ní-

tidas as feições/ Porque há sempre
uma névoa/ Um vaivém de fios louros/

Na confusão horrível dos cabelos".

Martinha — O Queijinho de Minas

lhe surgiu a idéia de fazer um livro
e dedicá-lo a seu pai. 

"Se 
estivesse

vivo, êle iria gostar muito." Martinha
é muito romântica e neste livro pre-
tende reunir crônicas e poesias onde
o tema preferido será o amor. Talvez,
até o fim do ano lançará o livro. -
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MADUREZA GINASIAL

(de ocòrdo com o novo le* d*

Diretruei e Boses do Educo^õo)

No curto espaço de 10 meses,

estudando apenas cinco mate-

rias: PORTUGUÊS, MA-

TEMÁTICA, CIÊNCIAS,

HISTÓRIA E GEOGRA-

PIA, você estará habilitado

a receber o seu DIPLOMA

GINASIAL. Uma nova vida

abre-se à sua frente! Sem sair

de sua casa, receberá todo o

material de estudos e uma

completa assistência de nos-

sos professores, permitindo-
-the uma rápida e perfeita
assimilação do ensino.

'V

Estou satisfeita.
ma com o Cursi
de Madureza.'
nei-meinftssêra

primaria substituta,

ganhando os hono-
rarios completos
Mane do Cm Gonçalves

Guarabira - PB
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GRÁTIS
Atlas do Brasil e do Mundo. EM CÔ-
RES. régua, jogo de esquadros, trans-
feridor, lápis, borrachas, Diciona-

rio de Português, Atlas de Ana-
tomia, EM CORES, Carteira de
Estudante, cartões de visita, etc.

TL* grAtis

CLASSICOCIENTIFICO

( MADUREZA )

ESTA É A MELHOR
OPORTUNIDADE PA
RA VOCÊ, em apenas 10
meses, obter seu Diploma
Colegial, seja do Curso Cias-
sico, Cientifico ou de ambos
Nosso programa segue rigo-
rosamente a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, que
determina um numero re
duzido de matérias. Elas
são tão fáceis e acessíveis que
temos a certeza de que você
mesmo estudando apenas nes
momentos de folga, terá resul-
tados plenamente satisfatórios

AGORA SIM! Você pode
decidir ainda hoje seu futuro

GRÁTIS

Atlas Geográfico em várias cores, Di
eionario de Português, compasso,
rógua, esquadro, transferidor,
carteira de estudante, cartões
de Visita. E, mais ainda, excelentes
livros de autores clássicos e modernos.

J^PJ»» ltff#vfHvfifwt pi*"

se ina res sar Mt Ft*
cwMade ta FHtstfta!
Vertas pessoas m* fat-
juntaram onda *v havia
estudado e minha rssposta
surpreendeu a todes: é de-
vido à efkÜHci» cem que
os professores do I. U. B

preparam seus alunos
Marleee S. Targueta

Sáo Fidélis - Est. Rio

il
fe=l

RÁDIO - TV - TRANSISTORES e ELETRÔNICA

ESTA É A SUA OPORTUNIDADE DE GANHAR MAIS E VIVER MELHOR!
Nos momentos de folga, «prenda a montar e consertar rádio* m vil

Mt exceto*™ ,! 
"l"*** * '•"«"•"««» mn montar ès-

2LT2552S 
apar,,hos: *>•» oscilador«s (transmissores sem fio)dois ampl,f,cadores, um intercomunicador, um receotw . m* iZl\

um iN^á^l^^*™"*™ G"AT'S'

*ÇH^

x,t*
Monio econstrlo RAOIOS,
AMPLIFICAOORES. TV.atc.
Tenho uma OFICINA BEM
MONTADA, qee me randa
NCRS 1.500,00 MENSAIS.

Luiz Mário Santos
Vitória • ES

estudando por correspondência no

INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIROAv. Gen. Olímpio da Sav.^?-1??^1^. 
stíPa"

¦____*- . „
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MECÂNICA Df

AUTOMÓVEIS

h «atraordinária •*pàt\-

tio da indústria auto

>bilistica tm nosso

cais impõe um» grande

? urgente necessidade da

profissionais categoriza

dos. Por esta razáo cri-

amos um modernissimo

« completo Curao da

Mecânica tfa Auto-
movais, com todos os
«nsinamentoe sò-

1* qu alq uar tipo de
veículos, nacionais e

estrangeiros, que fará

de você um mecá-

nico dos mais capa-
citados e lhe permiti
rá, logo no inicio dos

estudos, trabalhar nesta

lucrativa profissão. ES-

TUOE EGANHE

DINHEIRO AO

MESMO TEMPO!

GRÁTIS
Um togo completo da cha*
ves de t&ca Unas, chevee
de tenda, chave eat rela para

vela», martelo, alicate Ufti-

versai, alicate d«penta curva

pera . . carteira de eeta-

dante, cartAea de viaita, etc.

Hi tti uat unfceet tt laslitaii
•wwn swleas. bt ia siaati ta-

eiali tutaaaa ia inttn ttiali.
att ateu w em mkttütt. tet
!»••• atais k KrS Mt N etisiu
sim uniM n nm pmiissis
m»*tmim-tommt ta*

CONTABILIDADE
PRÁTICA

(Ai—a—ea *•» mea «a-jt-n-
im* àa mata —m*m elaa^aata»

«Mela: iCt.l^.l,«M*M .ete)

Seja um contabilista prá-

tico dos mais competen-

tes. Nosso Curso, que é

extraordinariamente fá-

cil, objetivo e completo,

fará de você um profis-

sional dos mais capaci-

tados. Sua prática será

plenamente consolioada.

pois, sob a orientação

de nossos professores,

você FARÁ TODA

A ESCRITURAÇÃO

CONTÁBIL DE

UMA FIRMA, inclu

sive Livros Fiscais,

Diário, Balanço, enfim,

todo e qualquer traba-

lho que ó atribuído a

um contabilista prático.

r DESENHO
ARTÍSTICO •

PUBLICITÁRIO

DESENHO

ARQUITETÔNICO

DESENHO

MECÂNICO

Eis a sua grande

oportunidade! De-

senvolva o seu ta-

lento e valorize a

sua capacidade de

artista e constru-

tor. UM FUTU-

RO BRILHAN-

TE AGUARDA

VOCÊ! Confie na

sua personalidade
e ganhe respeito e

uma posição social

destacada.

GRÁTIS

M Xm 1

¦ átUwa.Fttcatt(Va

I Viata, Caaeraa, Dt»l etc.), Ü-

wm CuaálMdini (Oraria. Ratas.

Borrado*, Cena. Certa Correnle).

Sltttma Rut de ContabiMetf»

Mecanuada. Otckmène tft Pork-

euãt. Ceaa. Celierawa. certo*» éa

iiaaaati. cartões é> visito, tte.

GRÁTIS
Compa aso, eoquatfre».
lrantf«"dor, tir a «inha». 6u«

teta, pepel eapecial, tala,

tatu para pintura a óteo.

perneta, pincele, tinta nan-

quim, lápia. «eda. pena» ee-

peciais, caneta, rtfçwe, ear-

teira tfe eatatfante, cartôe»

tfe visita, ete.

CORTE •

COSTURA

Aprenda em aua casa.

nas horas livres, aem

abandonar auas ocu-

pações habituais. EM

POUCO TEMPO

SERÁ UMA EX-

CELENTE MOOIS-

TA, perfeitamente pre-

parada para eaecutar

QUALQUER TIPO

DE PLISSE, tr.jes

de casamento, 
"tinge-

ne" fina. 
"tailleurs",

roupas esporte, etc.

Se|a uma mulher mo-

derna! Aumente sau va-

Ior pessoal e o bem-

-estar de aua familia.

BORDADO

PORTUGUÊS

SECRETARIADO

INGLÊS

AUXILIAR DE

ESCRITÓRIO

ESTA É A SUA

OPORTUNIDADE

OE GANHAR MAIS

E VIVER MELHOR!

GRÁTIS
Dicionário da Por-
tuguès, Inglês, Comp.

Caligrafia. Álbum Ponto

Cruz. tesoura, agulhas.

Unhas, carteira de

estudante, cartõea de

viaita, etc.

^I^L^v

GRÁTIS
Fita métrica, tesoura,

papel de seda e mam

lha, regua, carretilha.

figu rinos para
crianças a adultoa,
carteira de estudante,

cartões de visita, etc.

ELETRICIDADE

Adquira uma perfeita
capacidade profissional!
SEJA UM TÉCNICO

ESPECIALIZADO!

!®b»T

Graças ao Cera» tfa CeoJaeeaaao
Pratica, alcançai alta petiçà»
«oeiai. Sea capacitado aara avai-

C^MTf áre.atjflt5 CaMTMjftU' AtJo^aajRÇ^

tfa totfo o coraçie a» Instituto

Unrvercal Bratiltwe

EUse* ai Oliveira • Aaaaaaa. SP

Ae taraaaar a Carta da Omatii

Artrstiee. montai mea prtfprio aa-

t*fco. suo é o profane» aa raaa».

oraças ao onalea aaaliMdo tfa

instituto Unrvertal Brauleiro

LeuL. Panaa

Voacctlaa Bras • Pft

GRÁTIS
Analiaador de cir-

cuitos, chaves de fan-

da, alicate especial,

aerra p/ metal, Oi-
cionario de Português,

carteira de estudante,

cartões de visita, etc.

Caa
ao InttWat» Um vertei Braiitetra

aão» aaaaaaaas Cera» ¦ Corto o
Mam Ho* ataa» a i

Leavtfec Heiry Heenemx

NOVALOatmaU

*3

Fu o Certo és aaaaeaatJ Ora

cai aa maa etllvce o te» évate-

reo o Paaaaaai a» hataaa Uoi-

vertet Bretnaire, cneat a oenhar

«cas ao,oo num 5o oa

Caaao Oraaá» - MT

Êste cupom é seu

LTIl
¦

I
¦

I

I ¦! lycTiTirrn iimivcochi dohcii cmn
I inwinviU VniILItUNL UI1MUILÍ.IIIU j a
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TV PARA CRIANÇAS
Por Ana Maria Poppovic,

diretora do Departamento de Psicologia Aplicada da Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo

tt

VIAGEM AO FUNDO DO NARw

Trata-se 
de seriado cujas

aventuras situam-se
em um submarino do fu-
turo e em geral lidam
com elementos estranhos
ao mundo conhecido.
Abundam monstros, forças
incontroláveis, poderes e
substâncias estranhas que
falam e destroem, enfim,
toda a gama de elementos
que a imaginação do
produtor foi capaz de in-
ventar como motivo amea-
çador que o fundo do mar
pode produzir. Os heróis
sào anônimos e sem ca-
racterísticas que os dis-
tingam, pois se trata de
uma equipe de homens
uniformizados, com hie-
rarquias estabelecidas,
que se baseiam num sis-
tema rígido de autorida-
de. São apresentados, evi-
dentemente, como homens
de boas intenções, uma
vez que são os heróis do
filme e sempre vencem.
Porém, do ponto de vista
psicológico, não oferecem
nenhum elemento de iden-
tificação, pois são todos
ipiiaiç Hocrlo rs M^lmi
U - - - sm\mm**±t\, \J Úillll-

rante" até o "chefe" 
e

seus subordinados: valen-
tes, sem emoções, cum-
pridores cegos do dever,
impessoais e com bom
preparo físico. O enredo
em geral não é simples:

._ mm* i *<^^mmtgmssmssMÊSÊo.ts^mMii—JÊtKL flfl___L fl__l

__ Hi HPHl ^^fl

*Bm ^Bm< ifl

Richard Basehart
é o Almirante Nelson e David Hedison

é o Capitão Crane neste seriado

os elementos de ficção
científica que são intro-
duzidos exigem alguns co-
nhecimentos que as crian-
Ças não têm. Há, como
sempre, o componente da
violência, pois a luta com
aqueles seres desconheci-
dos e assustadores exige
sua destruição e morte
em geral efetuadas através
de armas superdesenvolvi-
das. Em resumo, pode-se

intervalo — 26

dizer que o filme, do pon-
to de vista intelectualr é
adequado para pessoas de
nível ginasial para cima.
Psicologicamente, é ne-
gativo para crianças antes
dessa idade. Além de não
oferecer elementos positi-
vos de identificação, apre-
senta motivos suficientes
para provocar ansiedade e
medos em crianças meno-
res ou mais sensíveis. •
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DA TV

FATOS E PERSONAGENS OUE FAZEM A VIDA NA TELEVISÃO

¦ a NAVE APOLLO 12 SERÁ LANÇADA* AMANHA, DIA 14, EM

DIREÇÃO A LUA. PARECE DEFINITIVAMENTE ACERTADA A

TRANSMISSÃO, PELA TV, DE FLASHES DO LANÇAMENTO E.

MAIS DIAS 18, 19 e 20, RESPECTIVAMENTE, DO DESENGATE DO

MÓDULO LUNAR, DA PRIMEIRA SAÍDA DA LUA E DA PROCURA

DO SURVEYOR NA SUPERFÍCIE DO SATÉLITE. REDES GLOBO

E ASSOCIADA.

SÍLVIO SANTOS TEM AGORA
UM ALFREDO BORBA DE SAIA

Nome: 
Cláudia Barro-

so. Profissão: cantora

(eventualmente, membro de

um júri de calouros). Mo-

tivo da contratação: é ran-

zinza. Ela está agora fa-
zendo parte do júri de Sil-
vio Santos, que a classifi-
ca: "Cláudia é um Alfre-
do Borba de saia. Agrada,

porque, além disso, repre-
senta exatamente a opinião
de uma dona de casa co-
mum". Cláudia Barroso
tem se mostrado implacá-
vel, se acha que o candi-
dato não reúne condições.
Às vezes foi até mal in-
terpretada, como quando
vetou uma candidata de
52 anos, chamando-a de
cara-de-pau. Depois, ex-

plicou que usou a expres-
são, não como uma ofen-
sa, "mas como elogio até".
E acrescentou: "A mulher
era muito desinibida". #

_É»ffitfÉB________fa____ !"¦ •'-•¦ '*-^*^-)Ç 
*^lfl

______ EL ^B ____M____!_______B_B l__^. ^fl ^H ^__

_______Bfc -MMH Ik ?_______P______I _____* ^k ___le^«m 5y*"*^ML_H -----i ^_______________H

'^fl ^*^__ll SI^ÍIimÍ' ' "* ^______________________________B

|B^^_ ¦," **mU^m^a*»*Us. ^H

B______B____£___ 
______B :^_ük. ^B
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Leia
estas
fofocas

?¦* ¦ : 
' 

¦

m Descobriram
a mulher
de Sílvio
Santos? (pág. 28)
Anita Ekberg de volta
à doce vida (pág. 29)

J. Silvestre deixa a

TV pelo cinema (pág.

a Yara Marques

vai para os Estados

Unidos (pág. 31)

¦ As noticias

indiscretas (pág. 34)

intervalo — 27
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. EM CARTA DE 
^^«COBERtÜ'-

O.DA A EDITORA ABRIL. PELA «^

RA DADA AO IV FESTIVAL 'IN DQ

NAL DA ^ANÇAOwP^LAVanAZINH0'

SETEMBRO DO PRÓXIMO ANO.

1 11% ^^ ¦

flfl fl

l____fl __B

UM SHOW DE SINATRA

Frank 
Sinatra apresentou-se em grande forma, no últi-

mo dia 5, nos Estados Unidos, no especial 
"Sinatra"

Nesse programa, êle interpretou músicas de Cole Porter

e de diversos outros compositores famosos, inclusive Rod

McKuen, que também é poeta e faz sucesso atualmente. •

intervalo — 28

QUARENTA
ANOS DE

CINEMA

O 
astro cinematográfico
John Wayne celebrou

seus quarenta anos de atí-

vidades artísticas compare-

cendo ao show de Red

Skelton. na CBS america-

na de televisão. O progra-

mà teve um cunho especial

e foi para o ar em cores.

Ainda hoje, os velhos 'su-

cessos de John Wayne es-

tão nas telas dos televiso-

res com grande aceitação.

CASADO
OU
BOM AMIGO?

Nos 
primeiros dias dc

novembro, um jornal
de São Paulo publicou a

foto de Sílvio Santos ao

lado de uma mulher. O am-

mador estava sorridente e

a legenda afirmava que ah

estava um casal bem amar-

rado. Com a mesma mu-

lher, sempre sorrindo, Sil-

vio aparece freqüentemente
na boate O Beco, mas con-

tinua se recusando, termi-

nantemente, a confirmar

que haja uma esposa em

sua vida. "Você 
pode ga-

rantir que ela é minha mu-

lher? Pode ser que sejamos
apenas bons amigos.
Um dos maiores prazeres
dc Sílvio é brincar com
ciüic f^c l*ifl tArno OO flS"

sunto: "É verdade, soii ca-
sado e tenho oito esposas".
Êle é, dos personagens da

televisão, o que melhor
consegue enrolar o público
nesses problemas partícula-
res. Ninguém jamais con-
seguiu documentar seu ca-
samento (se é que êle re»*-
mente é casado..). •
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de cascata em 
'H^TM

"Dolce Vita", T 
J

filme que a

projetou mundialmente?

ANITA EKBERG

VOLTA AOS 
"P AP AR AZZI"

A

I

inquieta atriz Anita Ekberg, abandonando seu ma-

- * rido (RH. Van Mutter). reapareceu *****fl£

Ao u*'* Hp/ anos era a 
"Rainha da Dolce Vita . Ames

t f. Ltíme o oue rende a minha pequena frota de

repeicu»uO murouai, internacionalmente,

A 
TS-TTS".^»* ° fot6egZr'afosequando. depois

em Roma e era a lc^a 
f. str p-tease com

s^-i-x^W*-^**^ *- •
intervalo — 29

QUEM
DESCOBRIU
OS BEATLES?

Narciso 
Kalili, um exce-

lente repórter que ago-
ra se dedica a boas idéias

publicitárias, deu a bronca

quando INTERVALO atri-
buiu o slogan 

"Queremos

Ver os Beatles pelas Cos-
tas" aos promotores da 1

Festa da Canção Popular,
realizada há anos no Gua-

rujá (SP). 
"A turma faz

um bruto de um esforço

para criar um anúncio ba-

caninha. original e pra
frente e aí vêm vocês e

mandam aquele pau, dizen-

do que êle já existia no 1

Festival? Assim, não dá!

O anúncio dos Beatles foi

criado por nós e nós so-

mos a Arte & Comunica-

ção Publicidade." Narciso

termina sua bronca (que

deu em nome de seus co-

legas da agência) lembran-

do: "Na época que vocês

mencionaram, os Beatles

eram tão famosos como

Mário Pirineus. Sabem

quem é Mário Pirineus?
Nem eu". •

*(¦ *rM^^^^ 
^raBlainK'
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SILVESTRE
CINEASTA
QUANDO
DEIXAR A TV

J 

Silvestre poderá deixar
•a televisão. Pelo me

nos isso é o que se comen-

ta no meio artístico, no

Rio, porque o animador

estaria aborrecido com as

críticas da imprensa ca-

rioca. Outras pessoas afir-

mam que Silvestre vai dei-

xar a TV porque já ganhou
muito dinheiro e resolveu

largar tudo para se dedi-

car à sua agência de pu-
blicidade. Também dizem

que o animador está inte-

ressado em se aventurar no

ramo cinematográfico, co-

mo produtor. De verdade,

mesmo, só há uma coisa:

Silvestre gravou vários pro-

gramas 
"Show Sem Limi-

te", porque dentro de pou-
cos dias embarcará para os
Estados Unidos, em viagem

de férias. •

B

-*__ umoa, ^r JF^Ê ______É____^"^

_________^_________i__!r*____i w^ V I U^
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or € * m
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El_í^^___________ I

Para êle o

ié~ié-ié jú não

satisfaz à juventude

NA LINHA

DE SIDNEY

POITIER

Para 
Evaldo Braga, can-

tor romântico que está

despontando, o ié-ié-ié já

nâo diz mais nada à juven-

tude: É música que já teve

sua fase, mas agora está

perdendo para coisas mais

nossas, como o sambáo —

observem Martinho da Vi-

la, Nerino Silva, Jair Ro-

drigues, Cyro Monteiro.

Evaldo afirma que poderia

gravar sambas ou qualquer
outra música nossa, mas

não o ié-ié-ié, que 
"já teve

sua época mas está com-

pletamente desatualizado".
Evaldo Braga é negro, lem-

bra Sidney Poitier, tem

uma voz muito parecida
com a de Renato Guima-

rães e compõe no estilo

do saudoso Almir Ribeiro,

gênero hoje sem represen-

tantes. 
"Sem falsa modés-

tia", diz, 
"tenho 

qualidades
e quero aproveitá-las". «

¦ QUANDO DISSE QUE NÃO PERMITIRIA

A EXPLORAÇÃO DE DEFEITOS FÍSICOS NA

TV. A CENSURA NÃO ESTAVA BRINCAN-
DO. DEPOIS DE TER SUSPENSO PROGRA-
MAS DE ANIMADORES COMO CHACRI-
NHA E DERCY GONÇALVES E ADVERTI-
DO VÁRIAS VEZES A SÍLVIO SANTOS, AGO-
RA O PÊSO DA DETERMINAÇÃO CAI
SOBRE A PUBLICIDADE. O CORONEL
ALOYSIO MULETHALER DE OLIVEIRA.
CHEFE DO SERVIÇO DF CENSURA F DI-
VERSÕES PÚBLICAS DO DEPARTAMENTO
DE POLÍCIA FEDERAL, PROIBIU A APRE-
SENTAÇÃO DE UMA PUBLICIDADE NA

QUAL O PRINCIPAL PERSONAGEM É

GAGO, FEITA PELA AGÊNCIA CRIASOM
PARA UM PRODUTO ALIMENTAR INS-

TANTÂNEO.

intervalo 30
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O BIP DO VIP

Márcio, 
de Os Vips. é

um homem ocupado e

cheio de compromissos.
Para ser localizado a qual-

quer momento, adquiriu

um daqueles aparelhinhos
de chamada conhecidos co-

mo 
"bip-bipM, que lhe que-

brava um galhão. Mas, há

dias, o cantor descobriu

uma jogada ainda melhor

para fazer com o "bip-bip".

Quando está enfrentando
algum papo furado, sem

jeito de se mandar, discre-

tamente liga a maqutninha,

que começa a dar sinal.

Com a cara mais lavada do

mundo. Márcio pede des-

culpa, porque 
"está sendo

chamado com urgência", e

se manda... •

HIPPIES
INVADEM O

IBIRAPUERA

Vai 
ser aquela liberdade,

a festa hippie 
"Show

da Primavera", do grupo de

arte "Lesmazul". "Primei-

ra Verdade", como o grupo
está chamando o encontro
dos anticonvencionais, de-
verá reunir mais de 50 mil

pessoas. Das 16 horas de

15 de novembro (sábado)
até a noite do domingo
seguinte, qualquer pessoa
poderá experimentar as
vantagens e as desvanta-

gens da vida livre, sem pa-

gar nada, além de poder
ver os Mutantes, os Beat

Boys, Ga! Costa, OS Beat-

niks, Rogério Duprat,
Grupo Oel, Som Beat, Tra-

ditional Jazz Band (e mui-
tos outros) e um show de

projeções, em tela de 40 x

8 m. Para dar 
"o ambien-

te" de paz e amor, haverá

milhares de flores e muito
incenso. •

WMMAAAMÊMWm..wm
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YARA VAI AOS 
"STATES"

A belardo Figueiredo levou um bruto susto, numa tarde

. - dessas, quando Yara Marques lhe lekfoBOU d«*te

que providenciasse 
"qualquer coisa para a noite porque

ela não iria mais fazer o show do Beco, em Sao Paulo.

A mulata, que é uma profissional muito rfm«ji desu

ohrieacões deu uma mancada por culpa do contra-regra

e° ivonquela bronca de Abelardo. Por^.sso rescjveu

dar no pé Depois, conversou com o produtor do show

fudo £ou acertado. Inclusive ganhou um, aumento d

ordenado. Di/ ela que o contra-regra e dado a rabug ces

e fa? temoo que vinha 
"pegando no seu pe . Acontece

qu elaTa Pnncipal personagem em P^camente «od^

os quadros do show do Beco. Por sinal, 
J*w™

e°xclionar, em janeiro ^frjffítStSSÍ

estão PoPr baixo e os cachês são ainda ma.s W.f.cantes.

Tem recebido vários convites, mas nao aceitou nennum

JV somente depois que gravar seu 
^^SJXi

nará. mas como cantora e nao como atra. O *«£

depois do carnaval. O mesmo show do Bec oto .apre

tado em Brasília, na Semana da Asa, e Yara to. aP

em coro. pelos brasilienses entusiasmados. •

intervalo — 31
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JORNAL DA

L
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OLHAR DE
SHARIF

NÃO
ENCANTA

CATHERINE

*

Para salvar
lança a

Ornar 
Sharit, o ator tido como irresistível e visto poi

muitos como um sheik, de olhar hipnótico, não deu

certo com Catherine Deneuve, sua partner no filme "Mayer-

ting". Tanto que pichou violentamente a estrela, afirmando

que ela não passa de uma mulher fria e calculista, absolu-

tamente incapaz de amar a qualquer coisa ou pessoa que

não seja sua carreira e suas ambições. Ornar lamenta-se:
"Sou um homem solitário, à espera do verdadeiro amor". •

FILHO DO
"DUCE" VOLTA

AO JAZZ

Romano 
Mussolini, filho

do ex-ditador, deixou
o cinema, pressionado pe-
las dívidas. Romano, que
é pianista de jazz, retorna
a esta atividade, afirman-
do-se feliz com isso. Sua
carreira artística não toi

prejudicada nem mesmo pe-
lo assassínio de uma jo-
vem, ocorrido há três anos.
no qual o filho do "Duce"

esteve envolvido. Para fa-
turàr mais, também sua
mulher, Maria Scicolone,
irmã de Sophia Loren, se
iniciará como cantora. •

_____*¦____________[ M-a^^I fl^____B ¦ ^^^^^^^m. ^m
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o faturamento, Romano
mulher como cantora

intervalo — 32
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AZNAVOUR
PAI

OUTRA VEZ

Charles 
Aznavour ga-

nhou seu terceiro re-

bento, fruto do casamento

com Ulla: a menina Kátia,

que nasceu no dia 3 de

outubro passado, pesando
3 800 gramas. O cantor-

compositor já era pai de

uma jovem, com 22 ^nos,
e de um rapaz, com 16,

nascidos de seu primeiro
casamento. Dizem que Az-

navour ficou muito angus-

tiado, sofrendo mais do

________9__W_9 
Iflf^flBHB^'_BI

_____ *m% fl£^i
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que Ulla, durante o tempo
de espera do nascimento
de Kátia. Como nasceu

menina, o cantor livrou-se
do cumprimento de uma

tradição armênia, segundo a

qual o pai tem de raspar
a barba quando nascem fi-

lhos homens. E Charles
continua barbudo. ***pt

OS 10 PROGRAMAS DE MAIOR AUDIÊNCIA

Pesquisa realizada pelo IBOPE, em

São Paulo (Capital), na semana de

26/10 a 2/11 de 1969

1.°

2.°

CIDADE CONTRA Cl-

DADE (variedades 
— 6.a-

feira, 21h45, 39,2%)
CHAPARRAL (filme —

5 .Meira, 22 h, 31,8%)

...o O SÍLVIO SANTOS (varie-
dades — domingo, 12 h,

31,6%)
4° O HEBE (entrevistas - do-

mingo, 20 h, 30,4%)
5° O NINO, O ITALIANINHO

(novela — 2.a a sábado,

19 h, 28,2%)
6° O O AGENTE DA UNCLE

(filme — 3.ft-feira, 22 h,

26,3%)
SANGUE DO MEU SAN-

GUE (novela 
— 2.» a sa-

bado, 20 h, 26,1%)
A ROSA REBELDE (no-
vela — 2a a sábado, Wn,
25,5%)
TOM JONES (musical —

5."-feira, 21 h, 24,5%)
MISTER SHOW (aventu-
ras do ratinho Topo Gigio
— 6.»-feira, 20h45 24,2%)

7.°

8.°

9.°

10.°

(Os índices acima se referem à mé-

dia dos aparelhos ligados.)

Pesquisa realizada pelo IBOPE, no

Estado da Guanabara, na semana de

26/10 a 2/11 de 1969

1° O VÉU DE NOIVA (novela
— 2.a a sábado, 20 h,

54,5%)
2o O DISCOTECA DO CHA-

CR1NHA (musical — 4ft-

feira, 20h30, 54%)
..» O ALÔ BRASIL, AQUELE

ABRAÇO! (variedades 
—

3.a-feira, 20h30, 49,7%)

4° O MISTER SHOW (aventu-
ras do ratinho Topo Gigio
— 5.--feira, 20h30, 46%)

5 • O JORNAL DA GLOBO (2.»
a sábado, 19h30, 44,8%)

6.° O A CABANA DO PAI TO-

MÁS (novela — 2.» a sa-

bado, 19 h, 42%)
SHOW SEM LIMITE (va-
riedades — 2.*-feira, 20hl5,

40%) _--
BALANÇA MAS NaO
TAT ^humorístico — 2. -

feira, 20h30, 39%)
O MANTO SAGRADO

(filme — domingo, 20h30.

38,5%)
BIBI AO VIVO (6.Meira,
20hl5, 36,8%)

(Os índices acima se referem à mé-

dia dos aparelhos ligados.)

7.

8.

9/

10.

intervalo — 33
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noticias
indiscretas
do "Bicão"

Hu sei quanto Si-
monal gastou para
morar cm Ipanema,

dc frente para o mar. Seu
apartamento custou duzen-
tos mil novos.

+3f FJis Regina recusou

*TV uma proposta par;»
se apresentar no

próximo Festival de San
Remo. Di/cm que ela não
quis ir porque o dinheiro
era pouco. Fêz muito bem.

Q$g Meu amigo Wan-
^tff\: 

derlcy Cardoso mos-
trou quc iá é um

rapazinho. Êle foi o primei-
ro artista brasileiro que.
intimado a confirmar os
termos dc uma entrevista
(dada a INTERVALO n.°
355, "Esse 

padre quer é
promoção"), repetiu tudo,

m*maaa*a******a mm

tim-tim por tim-tim. A

confirmação foi no 
"Guer-

ra é Guerra". Enfim, de-

ram um jeito: o tape não

chegou a ser exibido. . .

j^fc O medo de Vinícius

Víy de Moraes de viajar
de avião é tão gran-

de que, para fazer um show
com Dorival Caymmi, na
Argentina, êle se meteu
mesmo foi num navio.

Num destes dias,
Regina Duarte não

pôde comparecer ao
Teatro Galpão, em São
Paulo, para fazer a Julieta,

ao lado de Heleno Prestes.

Foi substituída por Suzana
Vieira, cujo papel, na hora
da morte dc Romeu, foi
interrompido por uma se-
nhora que gritava, insis-
tentemente: "Julieta 

histé-
rica! Julieta histérica!" Lé-
lia Abramo c Norafi Fon-
tes pararam o espetácu!o
e pediram que a referida
senhora se retirasse. Inútil-
mente. Foi um vexame,
mas Suzana portou-se mui-
to bem.

¦ ^hk. **9mr4 _Jt***^ ;'L
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ViI Carlos, quc sofreu o scu segundo acidente automo-
bil.st.co. devera submeter-se esta semana a uma oDeração plástica no Hospital Matarswzo. em São Paulo

í^\ juiz de futebol Ar-
^^ mando Marques, um
demolidor de serenidade

quando se apresenta na TV.
entrou em discussão, recen-
temente, com o repórter

policial CTécio Ribeiro, no
programa 

"Quem 
Tem Mé-

do da Verdade", da Rc-
cord, onde o primeiro era
réu e o segundo, jurado. A
certa altura, a discussão
degenerou a tal ponto que
Armando, insistentemente,
gritava: 

"Tome 
um purgan-

te! Tome um purgante!"
Furioso, Clécio berrou: "Já

tomei: olhe o senhor aí. . ,M
Vão ser sutis assim no dia-
bo que os carregue! Foi
tudo para o ar.

mJb% França está de vol-
ta às atividades ar-

tístieas, depois de passar
três meses muito doente
em sua fazenda no interior
paulista. Felizmente, está
recuperada.'

intervalo — 34
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PROGRAMAS DO

DE JANEIRO
As emissoras se reservam o direito dfl alterar

ina de 15 a 21 de novembro suas programações por motivo de força maior

m
de novembro

Hb30 O

WÊUs o

¦Lu o

M0 o

fB

.15 Q
>0 O

,00
»15
,30

fB

,00

,05

10 fB
LOO

fB

1,00 Q

CLUBE DO GURI — Atra-

ções para a garotada.
AULA DE INGLÊS.

JORNAL DA LIVRE EMPRÊ-
SA — Noticiário.
SALA DE ESPERA — Comen-
tarios sobre os filmes em exibi-

ção na cidade.
CRÔNICA DE AUSTREGÉSI-
LO DE ATHAYDE.
SESSÃO INFANTIL — Filmes
e desenhos.
SUPER-HOMEM — Filme.
CLUBE DO TITIO — Atrações

para a garotada.
FILMES E DESENHOS-
AMARAL NETO REPÓRTER.
CURSO DE ADMISSÃO
— Entrevistas e documentários.
FILME DE AVENTURAS.
PORTÃO 16 — Noticiário.
NOVELA — "A ROSA REBEL-
DE". Reapresentação.
FIM DE SEMANA — Entrevis-
tas e notícias sobre coisas e gen-
te do Estado do Rio.
FESTIVAL DE SUPERPRO-
DUÇÕES — Dois filmes longa-
metragem.
AP SHOW — Variedades.
QUANDO OS CLUBES SE DI-
VERTEM — Musical variado.
FUTEBOL — Vídeo-tape.
FILMES DE AVENTURAS.
•¦**-<-*«7--**»*r^*•*-«. •»¦••»*-_.?*••« -a. mm-.amaram*. •m-ujc^rr-niu-i^-ciA ix-uvjc. — ue-
senhos.
FUTEBOL.
PROGRAMA CÉSAR DE
ALENCAR — Variedades.
FESTA DO BOLINHA — Mu-
sical para a juventude.
DISNEYLÂNDIA — Filme.
TERRA DE GIGANTES —
Filme de ficção.
A ESPADA DA LIBERDADE.

18-30
19,00

19.30 fB
19,35
19,40
19,45
19,50 fB
19,55 O
20,00

20,15 O

2030 O
20,45 O

21,15 fB
2130 O

22,00 O

22,15 fQ

23,00

2330

24,00

0030

Sábado
SUPERAMA I — Filme. |

NOVELA — "A CABANA DO

PAI TOMÁS".
HAROLDO DE ANDRADE
EM TRÉS TEMPOS.

TELEJORNAL PIRELLI.

DOIS TOQUES.
JORNAL NACIONAL.

CONDOMÍNIO DA ALEGRIA.

MOACYR FRANCO SHOW.

DIÁRIO DE UM REPÓRTER.

NOVELA — "VENDE-SE UM
VÉU DE NOIVA".

O SEU REPÓRTER ESSO.
SUPERAMA II — Filme.
HAROLDO DE ANDRADE
EM TRÉS TEMPOS.
LONGA-METRAGEM
PAULISTAS X CARIOCAS —

Competições de humor, cultura,
inteligência e esporte.
REI DOS LADRÕES — Filme.
NOVELA — "A PONTE DOS
SUSPIROS".
MISSÃO IMPOSSÍVEL.
PROMOBOXE — Lutas entre
profissionais. Ao vivo.
PORTO DE INTRIGAS — Fil-
me de guerra.
FUTEBOL — Vídeo-tape com-
pleto da partida BOTAFOGO x
PORTUGUESA DE DESPOR-
TOS.
OS GUEKKILHEIROS — Ffl-
me de guerra.
FUTEBOL — Vídeo-tape do
jogo BOTAFOGO x PORTU-
GUÊSA DE DESPORTOS.
FUTEBOL — Vídeo-tape do
jogo BOTAFOGO x PORTU
GUÊSA DE DESPORTOS.

1 COMUNICAÇÃO — Com Gil-
son Amado.
SESSÃO DA MEIA-NOITE.

inTerValo — 34-A
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Domingo 16 de novembro

9,00 O SANTA MISSA.

9,30 O AULA DE EDUCAÇÃO DE
BASE.

9,45 O BIG SHOW — Variado.

10,00 Q CONCERTOS PARA A JU-
VENTUDE — Música clássica.

O PANORAMA ITALIANO.

10,15 O AULA DE EDUCAÇÃO DE
BASE.

10,45 O GRAND PRIX — Tudo sobre
automobilismo.

11,00 O AULA DE EDUCAÇÃO.
113 Q CURSO DE ADMISSÃO.
12,00 Q FILME DE AVENTURAS.

CB PORTUGAL MODERNO.
12,05 Q PROGRAMA SILVIO SANTOS
12^0 fB FUTEBOL — Video-tape.
13,00 Q SHOW DE BOLA — Video-tape

de uma partida de futebol.

Q ENCONTRO COM ROBERTO
AUDI — Musical variado.

13,30 Q REPORTAGEM ESPORTIVA
— Revivendo, em video-tape,
o jogo BOTAFOGO x PORTU-
GUÊSA DE DESPORTOS, rea-
lizado ontem no Maracanã.

14,00 © NOSSO SHOW — Apres. de
Graciete Santana.

15,00 O LONGA-METRAGEM.

O FESTIVAL DO CINEMA NA-
CIONAL — Filme brasileiro.

(D É PROIBIDO COLOCAR CAR-
TAZES — Desfile de calouros,
animado por Pagano Sobrinho.

16,00 Q RIO TV-SHOW - Musical.
16,30 © ASTROS DO DISCO — Os su-

cessos musicais do momento.
17,00 Q VIAGEM AO FUNDO DO

MAR — Filme.

17,30 ÍB PERDIDOS xNO ESPAÇO -
Filme.

DOMINGO EM PORTUGAL.

TARZAN — Filme de aventuras
estrelado por Ron Ely.

DOMINGO ALEGRE DA BON-
DADE — Música, entrevistas,
prêmios. Comando de J. Silves-
tre.

17,50 Q

18,00 O

O

18,30

19,00

19,30

20,00

21,00

21,20

21,30

22,40

22,45

23,00

23,05

24,00

O FILME LONGA-METRAGEM.

fB DAKTARI — Filme.

Q OS REBELDES — Filme.

fB FAMÍLIA TRAPO — Humorís
tico. Com Zeloni, Ronald Golias.
Jô Soares, Renata Fronzi e
outros.

CHAPARRAL — Filme de fa-
roeste.

HORA DA BUZINA — Des
file de calouros.

JORNADA ESPORTIVA —
Video-tape completo da partida
AMÉRICA x FLAMENGO,
disputada esta tarde no Mara-
cana.

OS GOLS DA RODADA — Vi-
deo-tape com os melhores lances
das principais partidas de fute-
boi.

Q ATAQUE E DEFESA — Rui
Porto comenta os fatos espor-
tivos do dia.

fB HEBE — Com Hebe Camargo
entrevistando gente que é no-
tícia.

O BLOTA JR. SHOW — Blota Jr.
entrevista gente que é notícia.
SHOW DE BOLA — Video-tape
completo da partida AMÉRICA
x FLAMENGO, realizada esta
tarde.

AMARAL NETO REPÓRTER
— Reportagens variadas sobre
o Brasil e o mundo.

PROVA DOS NOVE - Debates
fB TELEJORNAL PIRELLI.
fB FUTEBOL _ Video-tape com-

Pleto da parçida BOTAFOGO x
FLAMENGO, disputada hoje à
íarde no Maracanã. Narração:
Luiz Mendes.

O RESENHA ESPORTIVA.
MOD SQUAD _ Filme policial.
Com Michel Cole (Pete), Cia-
rence Willians III (Line) Peggy
Lipton (Julie).
CINE EXCELSIOR - Filme.
RESENHA ESPORTIVA

._  toammatoBÊBm*tàãâmmtâmmammmm*a*aa-maatm



17 de novembro Segunda-feira
11,15 DESENHOS.

11,30 O ZAS-TRÁS — Filmes e desenhos

para a garotada.

O NOVELA — "ANTÔNIO MA-

RIA". Reprise.

12,00 Q FILMES — "Seriado", "Super-

Homem" e "National Kid".

12,15 O TEVELINO SABE-TUDO.

12,45

13,00

1330

14,00

14,15

14^5

14,45

15,05

1530

CELSO FRANCO NA PREFE-
RENCIAL — Comentários sô-
bre o trânsito.

BOA TARDE — Programa de-
dicado à mulher. Com Edna
Savaget.

NOVELA — "A 
ROSA REBEL-

DE". Reapresentação.

ROMANCE NA TARDE —

Filme romântico, longa-metragem.

SALA DE ESPERA — Comen-
tários e críticas dos filmes em
exibição na cidade.

BOLSINHA DE VALORES —
Com Nádia Maria.

CURSO DE EDUCAÇÃO DE
BASE.

SERIADO DE AVENTURAS.

CURSO DE ADMISSÃO AO
GINÁSIO.

CLUBE DO CAPITÃO AZA —
Com Wilson Viana apresentando
rumes e desenhos.

16,00 Q SALA DE VISITAS.

CAPITÃO FURACÃO — Fil-
mes e seriados de aventuras, de-
senhos- Apres. de Pietro Mário.

17,00 O FILME DE AVENTURAS.

O FILMES — "Roger Ram-

jet", 
"Super-Heróis", "Super-

Homem", "Moby Dick" e
"Space 

Sgoth".

Q AULA DE INGLÊS.

CLUBE DO TITIO — Atrações

para a garotada. Apres. Hélio
Ribeiro.

1730 Q CLUBINHO DA TIA ARLETE.

18,00 Q A ESPADA DA LIBERDADE.

fB NOVELA — "ALGEMAS 
DE

OURO".

18,15 O FOGUINHO, O GATO — In-
fantil. Com Jojoca.

1830 Q NOVELA — "A 
MENINA DO

VELEIRO AZUL".

NOVELA — "ENQUANTO

HOUVER ESTRELAS".

AVENTURAS NO PARAÍSO —
Filme vivido no Havaí.

18,40 |B TEATRO VIVO — Noticiário
sobre o teatro brasileiro.

1830 fB OS TRÊS PATETAS — Filme
cômico.

1835 PAPO FIRME

Motta.
Com Nelson

JORNAL DA MÚSICA POPU-
LAR — Com Sérgio Bittencourt.

NOVELA — "NINO, 
O ITA-

LIANINHO".

NOVELA — "VIDAS 
EM

CONFLITO".

Q NOVELA — "A 
CABANA DO

PAI TOMAS".

1930 Q CENTRAL DE POLICIA.

19,00

19,10

^m inTerValo — 34-C
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17 de novembro S-Seira

20,00

20,15 e

20,30

19,30 CB TELEJORNAL PIRELLI.
19,40 Q JORNAI NACIONAL.
19,45 O JORNAL EXCELSIOR.

(B LONGA-METRAGEM. .
19,55 O DIÁRIO DE UM REPÓRTER

Crônica política de David
Nasser.
NOVELA — "DEZ VIDAS".
Com Carlos Zara no papel de
Tiradentes.
NOVELA — "VENDE-SE 

UM
VÉU DE NOIVA".
O SEU REPÓRTER ESSO —
Noticiário completo. Narração
de Gontijo Theodoro.
TRAMA NA EUROPA -
Filme.
SHOW SEM LIMITES — En-
trevistas, concursos, prêmios, mú-
sica. Animação de J. Silvestre
JACQUES KLEIN E OS GRAN-
DES MESTRES — Música eru-
dita.
BALANÇA MAS NÃO CAI —
Ria com as aventuras do primo
rico e do primo pobre, vividos
por Brandão Filho e Paulo
Gracindo.
O TERCEIRO HOMEM -
Filme.
INFERNO NO CÉU - Filme
de aventuras.
TEATRO DE COMÉDIAS.
NOVELA — "A 

PONTE DOS
SUSPIROS".
ESCUNA DO DIABO - Filme
de aventuras.
NOTICIOSO.

Sí*,.v,rELA 
— "BET0 

ROCK-
FELLER".
JORNAL DO ESTADO DO
1CIO.
IBRAHIM SUED REPÓRTER.
JORNAL DE VANGUARDA —

SAO 
DAS DEZ - Filme

MESA-REDONDA.
FUTEBOL DE GALA - Deba
tes. Comando: Luiz Mendes

^RSPECTIVA 
- Jornalístico

SEGUNDO CLICHÊ _ Noti
cioso.

RESENHA ESPORTIVA —
Abordando os jogos realizados
ontem pela Taça de Prata
SHOW DE BOLA - Vídeo-ta-
Pe de uma partida de futebol
SESSÃO DA MEIA-NOITE
JORNAL DA LIVRE EMPRESA

r»^0^ Alfredo Tome.
CIDADE CRUEL — Filme

21,00

21^0

22,00

g

22,05 Q
22.10 ©
22,20 Q
22,35 Q
22,40 fB

22,50
23,00

23,20 £

24,00 C
00,45

01,15

Para seus cabelos

Para sua cútis

Para seu banho diário

m
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SABONETE BENJ01M
GRANADO

GLICERINADO

NÃO VEDA OS POROS
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Terça-feira 18 de novembro

11.30 £

c
11,45 G

12,00

1230 O

13,00 O

13,10

13^0 G

14,00 C

14,20 G

1430 G

15,00

1530 g

15,45

16,00

17,00

1730 Q
18,00 C

1830

18,40 fB
18,50 ÍE
1835 O

ZÁS-TRÁS — Filmes e dese-

nhos. Apres. Ted Boy Marino.

DESENHOS.

NOVELA — "ANTÔNIO MA-

RIA". Reprise.

FILMES — "Seriado", "Super-

Homem" e "National.Kid".

TEVELINO SABE-TUDO.

CELSO FRANCO NA PREFE-

RENCIAL.

BOA TARDE —- De interesse fe-

minino. Com Edna Savaget.

NOVELA — "A ROSA REBEL-
DE". Reapresentação.

ROMANCE NA TARDE —

Filme romântico, longa-me-
tragem.

SALA DE ESPERA.

CURSO DE FORMAÇÃO DE
BASE.

UNIVERSIDADE DE CULTU-
RA POPULAR.

CLUBE DO CAPITÃO AZA.

SERIADO DE AVENTURAS.

SALA DE VISITAS.

CAPITÃO FURACÃO — Fil-
mes, desenhos, seriados de aven-
turas. Apres. Pietro Mário.

FILMES DE AVENTURAS.

I FILMES VARIADOS.

I DANIEL BOONE — Filme de
aventuras.

I AULA DE INGLÊS.

I CLUBE DO TTTIO.

CLUBINHO DA TIA ARLETE.
FOGUINHO, O GATO.
A ESPADA DA LIBERDADE.
NOVELA — "ALGEMAS 

DE
OURO".

NOVELA — "A 
MENINA DO

VELEIRO AZUL".

NOVELA — "ENQUANTO

HOUVER ESTRELAS".
AVENTURAS NO PARAÍSO.
TEATRO VIVO.

OS TRÊS PATETAS.

PAPO FIRME — Nelson Motta
apresenta as últimas notícias.

JORNAL DA MÚSICA.

19,40
19,45

1935
20,00

19,00 O NOVELA — "NINO. O ITA-
LIANINHO".

19,10 O NOVELA — "VIDAS EM
CONFLITO".

Q NOVELA — "A CABANA DO
PAI TOMÁS".

1930 O DEFENSOR PÚBLICO — Fil-
me.

CB TELEJORNAL PIRELLI.

JORNAL NACIONAL.

JORNAL EXCELSIOR.

fB PRAÇA DA ALEGRIA.

O DIÁRIO DE UM REPÓRTER.
NOVELA — "DEZ VIDAS".
NOVELA — "VENDE-SE 

UM
VÉU DE NOIVA".
O SEU REPÓRTER ESSO.

IMPECÁVEL SHOW — Musi-
cal.

20,15 Q UM INSTANTE, MAESTRO!
— FIávio Cavalcanti e um gran-
de júri opinam sôbre música po-
pular.

2030 O PAULO MORENO — Varie-
dades.

Q ALÔ BRASIL, AQUELE ABRA-
ÇO! — Música e ariedades.

21,00 O O TÚNEL DO TEMPO — Fil-
me de ficção histórica.

21,10 fB OS INTOCÁVEIS — Filme.
2130 O NOVELA — "A 

PONTE DOS
SUSPIROS".

22,00 Q ALMA DE AÇO — Filme.
Q NOTICIOSO.

O NOVELA — "BETO 
ROCK-

FELLER".

O JORNAL DO ESTADO DO
RIO.

22,05 O IBRAHIM SUED REPÓRTER.
22,15 fB JORNAL DE VANGUARDA.

SESSÃO DAS DEZ - Filme
longa-metragem.

MESAS-REDONDAS DE GIL»
SON AMADO - Debates.
PERSPECTIVA - Jornalístico.

fB PESCA NA TV.

Q SEGUNDO CLICHÊ.

O TELERAMA TUPI - Filme.
2330 Q GENTE EM FOCO.

fB GENTE DE FATO.
24,00 Q SESSÃO DA MEIA-NOITE.
00,45 Q DURANGO KID — Filme

22,20

2235

22,45

23,15

inTerValo — 34-F
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19 de novembro

113 Q ZÁS-TRÁS — Filmes e dese-
nhos para a garotada.

O DESENHOS.

11,45 Q NOVELA — "ANTÔNIO 
MA-

RIA". Reprise.

12,00 O FILMES VARIADOS.

12,30 O TEVELINO SABE-TUDO.

13,00 Q NOTICIOSO.

Q CELSO FRANCO.
13,10 O BOA TARDE.

13,30 O NOVELA — «A 
ROSA RE-

BELDE." Reprise.

14,00 O ROMANCE NA TARDE.

14,20 Q SALA DE ESPERA.

14,30 Q CURSO DE EDUCAÇÃO DE
BASE.

15,00 O UNIVERSIDADE DE CULTU-
RA POPULAR.

15^0 O CLUBE DO CAPITÃO AZA.

Q CAPITÃO FURACÃO — Fil-
mes, desenhos e seriado.

15,45 Q SERIADO DE AVENTURAS.

16,00 Q SALA DE VISITAS.

17,00 Q FILMES DE AVENTURAS.

Q AULA DE INGLÊS.

fB CLUBE DO TITIO.

173 Q CLUBE DA TIA ARLETE _
Filmes, desenhos e brincadeiras.

18,00 Q FOGUINHO, O GATO.

Q A ESPADA DA LIBERDADE.

* 
2SÍ0"A 

~ "ALGEMAS DE

« '_)^A- -a 
MENINA DOVELEIRO AZUL".

° 
Hnuv*t 

~ "ENQUANTO
HOUVER ESTRELAS*'.

0 
F,TmeNTURAS N° PARAISO ~

1*,40 (D TEATRO VIVO.

ÜT50 <B OS TRftS PATETAS.

Quarta-feira
18.55

19,00

19,10

19.30

19,40

19,45

19,55

20,00

20,15

203

21,00

PAPO FIRME _ Com Nelson
Motta.

JORNAL DA MÚSICA.
NOVELA — "NINO, 

O ITA-
LIANINHO".

NOVELA - "VIDAS 
EM

CONFLITO".

NOVELA - "A 
CABANA DO

PAI TOMAS".

O A ARMADILHA — Filme
IB TELEJORNAL PIRELLI.

O JORNAL NACIONAL.

O JORNAL EXCELSIOR

CB HOTEL DO SOSSEGO.
O DIÁRIO DE UM REPÓRTER.

NOVELA — "DEZ 
VIDAS"

v°XEí£ ;7 
"VENDE-SE 

UM
VÉU DE NOIVA".

O SEU REPÓRTER ESSO.
OS AQUANAUTAS - Filme.
SHOW DO GOLIAS.
CARNAVAL.

DISCOTECA DO CHACRI-
iNtiA — Musical.
HONG-KONG - Filme policial.21,15 fQ OS CAMPEÕES — Filme.

21.20

213

22,00

inTerValo — 34-G

MAVERICK — Faroeste

SSSâí: 
"A P0NTE °°s

JORNADA NAS ESTRELAS -
Filme de ficção científica.
NOTICIOSO.

° 
raLLEEL£- 

~ "BETO 
ROCK-

O JORNAL.
22,05 Q IBRAHIM SUED REPÓRTER.
22,15 fB JORNAL DE VANGUARDA.

S"2 S Si^*0 DAS DEZ - Filme22,45 Q PERSPECTIVA - Jornal
Q MESAS-REDONDAS.

fB CARRO É NOTICIA.
23,10 Q SEGUNDO CLICHÊ.

O MESAS-REDONDAS.

233 O PONTO DE VISTA.
fB RELATÓRIO RESERVADO.

233 O SHOW DE BOLA.
24,00 O SESSÃO DA MEIA-NOITE.
003 Q RESENHA ESPORTIVA.



inta-feira 20 de novembro

11,15

1130

12,00

12,15

12,45

13,00

1330

14,00

14,15

1430

15,00

1530

15,45

16,00

17,00

1730

18,00

1830

1830

18,40

18,50

18,55

DESENHOS.

ZÁS-TRÁS — Filmes e desenhos.

NOVELA — "ANTÔNIO MA-

RIA". Reprise.

FILMES — "Seriado", "Dese-

nhos", 
"Super-HomenT e 

"Na-

tional Kid".

TEVELINO SABE-TUDO.

CELSO FRANCO.

BOA TARDE. .

NOVELA — "A ROSA REBEL-

DE". Reapresentação.

ROMANCE NA TARDE.

SALA DE ESPERA.

BOLSINHA DE VALORES.

CURSO DE EDUCAÇÃO DE
BASE.

CURSO DE ADMISSÃO AO
GINÁSIO.

CLUBE DO CAPITÃO AZA.

SERIADO DE AVENTURAS.

SALA DE VISITAS.

CAPITÃO FURACÃO — Fil-
mes e desenhos para a garotada.

FILMES DE AVENTURAS.

Q AULA DE INGLÊS.

CB CLUBE DO TITIO.

O CLUBE DA TIA ARLETE.

Q FOGU1NHO, O GATO — Atra-
ção infantil. Com Jojoca.

O A ESPADA DA LIBERDADE.

CB NOVELA — "ALGEMAS 
DE

OURO".

Q FILME DE AVENTURAS.

Q NOVELA — "A 
MENINA DO

VELEIRO AZUL".

O NOVELA — ««ENnííAMTA

HOUVER ESTRELAS"."

O AVENTURAS NO PARAÍSO.

fB TEATRO VIVO.

CB OS TRÊS PATETAS.

PAPO FIRME.

JORNAL DA MÚSICA.

19,00 O NOVELA — "A CABANA DO
PAI TOMÁS".

Q NOVELA — "NINO, 
O ITA-

LIANINHO".

19,10 Q NOVELA — "VIDAS EM CON
FLITO".

1930 O A GRANDE HISTÓRIA.

CB TELEJORNAL PIREI II

19,40 Q JORNAL NACIONAL.

19,45 O JORNAL EXCELSIOR.

fB O DIA D... C1DINHA —

Variedades.

19,55 Q DIÁRIO DE UM REPÓRTER.

20,00 O NOVELA — "DEZ VIDAS".

Q NOVELA — "VENDE-SE UM
VÉU DE NOIVA".

O O SEU REPÓRTER ESSO.

O HORA QUENTE — Filme.

20,15 O A GRANDE CHANCE — Des
file de calouros.

2030 Q DE TUDO UM POUCO.

Q MISTER SHOW — Música e
humor. Destacando TOPO GI-
GIO, um ratinho com alma de
criança que contracena com
Agildo Ribeiro.

21,10 CB O SANTO — Filme policial.
21,30 O NOVELA — "A PONTE DOS

SUSPIROS".

22,00 O MANNIX — Filme.

NOTICIOSO.

NOVELA — "BETO 
ROCK-

FELLER".

JORNAL.

22,05 Q IBRAHIM SUED REPÓRTER.

22,15 Q LONGA-METRAGEM.

CB JORNAL DE VANGUARDA.

22,45 Q PERSPECTIVA — Jornal.

M F <i A CD I?TVf _*_. i-k A G• —l -*m*m* ___._*_» _, %m\m*mfAAmH

PRIMEIRO PLANO.

23,00 Q SEGUNDO CLICHÊ.

O FUTEBOL — Vídeo-tape.
23,20 O BEM À VONTADE.

24,00 Q LONGA-METRAGEM.

00,15 Q FILME.

f

l

- »« « .
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21 de novembro

iuo

11,45

12,00

12,30

13,00

13,15

1330

14,00

14,30

15,00

15,30

15,45

16,00

17,00

O

fB
17,10

17,30

18,00

fB

183

18,40

18^0

18,55

19,00

fB

fB

ZÀS-TRÀS 
— Filmes e dese-

nhos para a garotada.

DESENHOS.

NOVELA — "ANTÔNIO MA-

RIA". Reprise.

FILMES DE AVENTURAS.

TEVELBSO SABE-TUDO.

CELSO FRANCO NA PRE-

FERENCIAL.

BOA TARDE.

NOVELA — "A ROSA REBEL-

DE", Reapresentação.

ROMANCE NA TARDE.

CURSO DE EDUCAÇÀO DE

BASE.

UNIVERSIDADE DE CULTU-

RA POPULAR.

CLUBE DO CAPITÃO AZA.

SERIADO DE AVENTURAS.

SALA DE VISITAS.

CAPITÃO FURACÃO. — Fil-

mes e desenhos.

FILMES DE AVENTURAS.

FILMES — "Roger Ramjet",
"Herculóides", "Super-Heróis" e
"Os Monstros".

CLUBE DO TITIO.

AULA DE INGLÊS.

CLUBINHO DA TIA ARLETE.

FOGUINHO, O GATO.

A ESPADA DA LIBERDADE.

NOVELA — "ALGEMAS DE

OURO".

NOVELA — "A MENINA DO
VELEIRO AZUL".

NOVELA — "ENQUANTO

HOUVER ESTRELAS".

AVENTURAS NO PARAÍSO —
t?;i— ~
1 illlIC.

TEATRO VIVO.

OS TRÊS PATETAS.

PAPO FIRME — Nelson Motta
apresenta notícias de bastidores.

JORNAL DA MÚSICA.

NOVELA — "NINO, O ITA-
LIANINHO".

19,10

19,30

19,45

fB
19,55 Q

20,00 Q

20,15 O

2030 O

O
21,10 CB

2130

22,00

22,05

22,15

2235 O

22,45 O

23,00

23,20

23,45

24,00 C

00,45 F

Sexta-feira
NOVELA — "VIDAS EM

CONFLITO".

NOVELA — "A CABANA DO

PAI TOMAS".

DETETIVE INTERNACIONAL
— Filme policial.

TELEJORNAL PIRELLL

JORNAL EXCELSIOR.

JORNAL NACIONAL.

A ser programado.

DIÁRIO DE UM REPÓRTER.

NOVELA — "DEZ VIDAS".

NOVELA — "VENDE-SE UM

VÉU DE NOIVA".

O SEU REPÓRTER ESSO.

LEI DO CAO — Filme.

BIBI AO VIVO — Musical.

VAMO SARAIVA.

DERCY DE VERDADE.

BIG VALLEY — Faroeste.

NOVELA — "A PONTE DOS

SUSPIROS".

O MERCADOR DE ALMAS
— Filme policial.

NOTICIOSO.

NOVELA — "BETO ROCK-

FELLER".

JORNAL.

IBRAHIM SUED REPÓRTER,

i SESSAO DAS DEZ — Filme.

JORNAL DE VANGUARDA.

NOITE DE TERROR — Fil-

me de longa-metragem.

PERSPECTIVA — Jornalístico.

GUERRA É GUERRA.

SEGUNDO CLICHÊ.

LONGA-METRAGEM.

CONSELHO DAS BARBADAS.

CINEMA EXCELSIOR.

SESSAO DA MEIA-NOITE.

GRAND PRIX — Filme.

inTerValo — 34-1



tv PROGRAMAS

HORIZONT
SMi

1
Semana de 15 a 21 de novembro

Sábado

As ei**'«*oras se reservam o direito de *iZT~suas programações por motivo 
'£%> 

ÍK

"' .*>

11,05

11,20
11,45
12,00

12,15
12.30

13,00
13,05

13,20

133
14,00

14^0
15,00

15,30
16,00

163

17,00

AULA DE INGLÊS.
DESENHOS.
TURISMO NA PASSARELA.
BATISTAS EM MARCHA.
BOMBEIROS NO 4.

ui ESPORTE SETE.
CB SHOW DA TARDE.- PAPO DE BOLA - Esportivo.

CURSO DE ADMISSÃO.
JORNAL DO ALMOÇO.

ÇB 
SÁBADO DK AVENTURA.

O OS MONKEES - Filme musical.
O DANIEL BOONE — Filme
Q FESTIVAL INFANTIL.

I OS REIS DO RISO - Comédia
RADICLÂNDIA.
TODOS OS JOVENS DO MUN-

Carlo_~ 
Musical com Roberto

BARROCO-70.

OS FLINTSTONES - Filme
RODA GIGANTE - Atração
Para a garotada.

m SALA-MÊ-MINGÜÊ.

O MARINE BOY _ Desenhn
O BATMAN - Filme °-
O BRASA QUATRO _ Mu-*,rnt
O JET JACKSON - Filme
© CAPITÃO FURACÃO
O LONGA-METRAGEM

CLUBE DO PÈZINHO DE

a perdidos no espaço _Filme de ffcçSo v
3 
Fi 

-^ANTONIO 
MA-

a™, S&32"Ca'd°-° *
9 TERRA DE GIGANTES -rume de ficção

teZZrh FÍ,me- Ave«turas
ae um golfmho amestrado.

inTerValo

15 de novembro

18,00 fB AMARAL NETO REPÓRTER
— Mostrando o Brasil.

18.30 O FEMININO PLURAL.
19,00 Q NOVELA - «NINO 

O ITA
LIANINHO". A

¦ 
B?LVDE'A 

~ "A 
R°SA RE"

19,05 Q TELEOBJETIVA.
19,15 Q NOVELA - "A 

MENINA DO
VELEIRO AZUL"

19,45 Q JORNAL BANCOMINAS.
° ™iro A ~ "VIDAS EM CON'

19 <« £ KR£AL 
DA GL<>BO.

19,50 Q DIÁRIO DE UM REPÓRTER.
20,00 O REPÓRTER ESSO.

O O MERCADOR DE ALMAS -
rilme policial.

fB SILVIO SANTOS.
2<U5 O CONFISSÕES DE PENÉLOPE

20,20 O NOVELA _ «DEZ 
VIDAS»

21 0A n r*iS ^ 
8ente que é notíci-**21,00 O CLÁSSICOS DO CINEMA -

Longa-metragem

* ?»Is»'.A CABANA **>
2140 ° 

fSÍ^ 
DA IMAGINAÇÃO -

213 {B NOVELA - "A 
PONTE nn*.

,, ^ suspiros" UNTE DOS
- tmm v.AmreoifiS DE BILHETERIA

if sm *m 71 
Lon*?a-metragem.

22,10 O LONGA-METRAGEM.

° 
^^PÍONAGEM-Fil-

„ As me Policial.

23,00 © FILME DE «P

iilíl^ONGA-METRAGEM.
— 34-J"

41

..- -¦• -



16 de novembro tf * ^* Domingo

i

93 O «ODA GIGANTE - Filmes c

desenhos.

10,15 0 ALEMANHA EM FOCO.

10,45 O CINEMA DO DOIS.

11,30 O CURSO DE ADMISSÃO.

12,00 O DURANGO KID — Filme de

faroeste. Com Charles Starret e

Smiley Brunette.

O FUTEBOL ESPETACULAR —

Vídeo-tape completo de uma

partida realizada ontem.

fB ATUALIDADES DA ALEMÃ-

NHA — Documentário.

1230 O FESTIVAL INFANTIL.

(B CONCERTOS PARA A JU-

VENTUDE — Música clássica.

13,00

13,10

133

r» 143

ADOTE UM FILHO.

FAMÍLIA TRAPO — Humorís-

tico. Com Ronald Golias, Zelo-

ni, Cidinha Campos, Renata

Fronzi e outros.

COBERTURA ESPORTIVA.

VILA RICA CINE-SHOW —

Longa-metragem.

DOMINGO DE COMÉDIAS.

HAROLDO DE ANDRADE EM
TRÊS TEMPOS — Música e
variedades.

15,00 Q BANANA SPLITS — Filme.

Q LAREDO — Faroeste.

ID MR. ED — Filme cômico.

153 fB AMARAL NETO REPÓRTER
— Reapresentação.

16,00 Q FILME FAROESTE.

O UM INSTANTE, MAESTRO!

O OS INCRÍVEIS — Musical.

163 fB DISNEYLÂNDIA - Filmes,
desenhos e documentários.

173 fB SILVIO SANTOS — Variedades.

18,00 Q HOTEL DO SOSSEGO — Hu-
mor com Walter D*Ávila e Sim-

plício.

O DOMINGO ALEGRE DA BON-
DADE — Variedades. Apres. J.
Silvestre.

O TARZAN — Filme de aventuras
nas selvas. Com Ron Ely (Tar-
zan) e Manuel Padilha (Jai).

183 fB A HORA DA BUZINA — Des-
file de calouros. Animação de
Chacrinha.

19,00

20,00

E AS NOIVAS CHEGARAM
Filme cômico.

COBERTURA ESPORTIVA.

CHAPARRAL — Filme de fa-
roeste.

fB DOMINGO
CINEMA -

gem.

À NOITE NO
Filme longa-metra-

21,00 HAWAl CINCO-ZERO — Fil-

me de aventuras de guerra.

O ESTÚDIO SETE — Apresen

tando TOM JONES, o famoso
astro americano, e outros gran-
des cartazes.

213 fB FUTEBOL SENSACIONAL —

Vídeo-tape completo da partida
ATLÉTICO MINEIRO x FLU-
MINENSE, disputada esta tarde.

22,00 O COBERTURA ESPORTIVA —

Com o vídeo-tape da partida
ATLÉTICO MINEIRO x FLU-
MINENSE, disputada esta tarde.

O FUTEBOL — Vídeo-tape com-

pleto da partida ATLÉTICO
MINEIRO x FLUMINENSE.
realizada esta tarde.

2230 O FUTEBOL SEM MENTIRA.

23,00 fB RESENHA ESPORTIVA
Com todos os resultados da ro-

dada de hoje da Taça de Prata.

PORTO DE INTRIGAS — Fil-

me policial.

233 O

233 O MUNDO INSÓLITO Filme.

inTerValo — 34-L



Segunda-feira
12,00

12,15

12.30

13,00

13,10 D0

13,15

13,20

FESTIVAL INFANTIL.

O MUNDO NA TV.

ESPORTE SETE.

SHOW DA TARDE.

PAPO DE BOLA — Esportivo.

JORNAL DO ALMOÇO.

O ALEGRE SOLTEIRÃO —
Filme cômico.

NOTICIOSO.

LONGA-METRAGEM.

BOA TARDE - Feminino.

OS MONKEES - Filme musi-
cal.

¦2-lfr

13.35 Q
13,50 O

14,15 O

143 O

14,45 O

15,00 {Q

15,15

15,20

15,45

15,50

16,00

16,10 O

16,15 Q

16,45 Q

O
17,00 O

17,05 O

I 
17,15 Q

I 17,45 O
17,55 O

I 18,00 Q

O

MATINÉE ESPECIAL.

REIS DO RISO - Comédia

VALENTE DO OESTE —
Filme.

NA TV VOCÊ APRENDE.

OS FLINTSTONES - Desenho.

SALA-MÊ-MINGÜÊ - Filmes edesenhos para a garotada.
PAPAI SABE-TUDO - Filme.

VINGADORES DO ESPAÇO.

MARINE BOY _ Filme.

ANJOS DO ESPAÇO.

DIRCEU PEREIRA SHOW.
SERIADO DE AVENTURAS.

CAPITÃO FURACÃO.
TV DE MULHER.

JET JACKSON - Filme.
CAPITÃO ESCARLATE
DESENHOS.

ssry? ^ -
RODA GIGANTE a«

FILME.

SERIADO DE AVENTURAS
AVENTURAS DE GULLIVER
NOVELA - "ANTÔNIO 

MA*

inTerVab^T

17 de novembro

18,30 O NOVELA - "ALGEMAS 
np

OURO". A!) DB

O ÊLE E ELA - Comédia
19,00 Q NOVELA "ENQUANTO

HOUVER ESTRELAS" °

O NOVELA - "NINO, 
O ITA

LI ANINHO". ,A"

O TELEOBJETTVA.

fB NOVELA - "A 
ROSA RF

BELDE". RE

1M5 O NOVELA — "A 
MENINA nn

VELEIRO AZUL" D°
19,40 Q ESPORTE, URGENTE
19,45 O JORNAL BANCOMINAS.

O NOVELA — "VIDAS 
FM

CONFLITO". EM

fB JORNAL DA GLOBO _ Edi
ção nacional.

19,50 O DIÃRIO DE UM REPÓRTER
20,00 Q REPÓRTER ESSO.

° 
2ST?^ 

- "SANGUE 
DO

MEU SANGUE".

fB BALANÇA MAS NÃO CAI -
Humorístico.

20,15 Q CONFISSÕES DE PENÉLOPE.
20,20 O NOVELA — "DEZ 

VIDAS"
203 O ALIANÇAS PARA O SUCESSO

Casais famosos respondem
sobre suas vidas.

20,50 Q MARIO FONTANA.
21,00 Q MISSÃO IMPOSSÍVEL _ Fil-

me policial.
fB NOVELA — "A 

CABANA nn
PAI TOMÁS" 

CABANA D0

h£ £ llNCER -Filme faroeste** m SESSÔs-" 
"A PONTE °°s

22.0. 0 NOVELA - ..BEI0 
R0CK.

O A GAROTA DA UNCLE -
hilme policial.

22,20 |B SHOW DE ESPORTES.
22,40 Q «OLÁ NA ÁREA - Esportes.
23,00 Q ,ESSE JAMES _ p;im^

este. c *****

233 
O FUTEBOL Vídeo-ta^e 

da

KdaH. 
CRUZEIRO x GRÊ-

to Aleg1SPUt 
E °ntem em Pôr-"* ¦ sr no «- - «-

FILME.

34-M



18 de novembro Terça-feira

12,00

CB

12,15

12,30

13,00

13,10

13,15

13,20

13,35

13,50

14,15

14,30

14,45

15,00

15,15

15,20

15,45

15,50

16,00

fB

fB

16,10

16,15

16,45

17,00

17,05

17,15

17.45

17,55

18,00

18,30

1M5 fB

FESTIVAL INFANTIL.

O MUNDO NA TV — Comple-

to noticiário.

ESPORTE SETE.

SHOW DA TARDE.

PAPO DE BOLA — Esportivo.

JORNAL DO ALMOÇO.

SHOTGUN SLADE — Filme.

NOTICIOSO.

LONGA-METRAGEM.

BOA TARDE — Feminino.

OS MONKEES — Musical.

LONGA-METRAGEM.

REIS DO RISO — Comédia.

VALENTE DO OESTE —

Filme.

NA TV VOCÊ APRENDE.

OS FLINTSTONES — Desenho.

SALA-MÊ-MINGÜÊ.

PAPAI SABE-TUDO — Filme.
Aventuras de uma família de
classe média. Com Robert Young
e Jane Wyat.

ULTRA-MAN — Desenho de
aventuras.
MARINE BOY — Desenho.
ANJOS DO ESPAÇO.

DIRCEU PEREIRA SHOW.
SERIADO DE AVENTURAS.

CAPITÃO FURACÃO — Fil-
mes e desenhos variados.
TV DE MULHER.

JET JACKSON — Filme.
DESENHOS.

PERDIDOS NO ESPAÇO.
RODA GIGANTE — Apresen-
tando "SEU 

SABER É PRA
VALER".

LANCEIROS DE BENGALA —
Filme de aventuras.
SERIADO DE AVENTURA».
OS BRASINHAS DO ESPAÇO.

??a^.ELA 
~ "ANTÔNIO 

MA-

FLIPPER _ Filme.

2Sío»A 
~ "ALGEMAS °e

FILME CÔMICO.
JORNAL DA GLOBO - Edi-
çao nacional.

19,00

19,15

19,40

19,45

fB

19,50

20,00

fB

20,15

20,20

2030

20,50

21,00

21,30

22,00

fB

fB

22,20

22^0

22,40

23^5

23,40

fB

NOVELA — "ENQUANTO

HOUVER ESTRELAS".

NOVELA — "NINO, 
O ITA-

LIANINHO".

NOVELA — "A ROSA RE-
BELDE.

TELEOBJETIVA.

NOVELA — "A MENINA DO
VELEIRO AZUL".

ESPORTE, URGENTE!

JORNAL BANCOMINAS.

NOVELA — "VIDAS EM
CONFLITO".

JORNAL DA GLOBO — Edi-

ção nacional.

DIAKIO DE UM REPÓRTER.

O SEU REPÓRTER ESSO.

NOVELA — "SANGUE 
DO

MEU SANGUE".

ALÔ BRASIL, AQUELE ABRA-
ÇO — Variedades.

CONFISSÕES DE PENÉLOPE.

NOVELA — "DEZ VIDAS".
Um drama romântico sobre a
Inconfidência Mineira.

ASTROS DO DISCO — Os su-
cessos musicais do momento.

O DIA D... CIDINHA —
Música, humor, entrevistas com
Cidinha Campos.

MARIO FONTANA.

O AGENTE DA UNCLE —
Filme policial. Com Robert
Vaughn no papel dc Napoleão
Solo.

NOVELA — "A 
CABANA DO

PAI TOMÁS".

NOVELA — "A PONTE DOS
SUSPIROS".

NOVELA — "BETO 
ROCK-

FELLER". Com Maria DeUa
Costa, Luiz Gustavo c Plínio
Marcos.

OS DESTEMIDOS — Filme.

LONGA-METRAGEM.

HONG-KONG — Filme policial.
Aventuras do repórter Glenn
Evans (Rod Taylor).

MOD SQUAD — Filme policial.

LONGA-METRAGEM.

LONGA-METRAGEM.

SESSÃO ESPECIAL.

inTerValo — 34-N



Quarta-feira 19 de novembro

12,00

^

12,15

123

13,00

13,10

13,15

13,24}

13,50

14,15

14^0

14^0

15,00

15,15

15,20

15,45

15,50

16,00

16,10

16,15

16,45

17,00

17,15

17,45

17,55

o,*w

18.30

19,00

FESTIVAL INFANTIL.

O MUNDO NA TV.

O ESPORTE SETE.

fB SHOW DA TARDE.

O PAPO DE BOLA — Esportivo.

Q JORNAL DO ALMOÇO.

Q BEAVER — Filme.

fB NOTICIÁRIO.

fB LONGA-METRAGEM.

BOA TARDE — Feminino.

LONGA-METRAGEM.

OS MONKEES — Filme.

OS REIS DO RISO — Filme.

O VALENTE DO OESTE.

NA TV VOCÊ APRENDE.

MATINÉE DO DOIS.

O OS FLINTSTONES — Filme.

fB SALA-MÊ-MINGÜÊ.

O PAPAI SABE-TUDO.

ROBIN HOOD — Filme.
MARINE BOY — Filme.
ANJOS DO ESPAÇO.

DIRCEU PEREIRA SHOW.

Q SERIADO DE AVENTURAS.

fB CAPITÃO FURACÃO.

O TV DE MULHER.

O JET JACKSON - Filme.

O FILME.

PERDIDOS NO ESPAÇO.
RODA GIGANTE _ Apresen

VALER»SEU 
SABER * ™A

CAPITÃO WELLS - Filme.
SERIADO DE AVENTURAS
ARCHIE SHOW.

^^^ 
~ "ANTÔN-0 

MA-

FLIPPER _ Filme.

WM* 
~ "ALGEMAS 

DE

LUCY SHOW _ Filme.
NOVELA — "ENOUANTn

HOUVER ESTRELAS" °

19,00

fB

19,15 O

19,40 Q

19,45 O

fB
19,50

20,00

20,15 O

20,20 O

20^0 Q

20,35

20,50

21,00

fB

21,15

213 fB

22,00 O

223

22,40

.23,00

233

fB

NOVELA — "NINO, 
O ITA-

LIAN1NHO".

TELEOBJETIVA.

NOVELA — 'A 
ROSA RE-

BELDE".

NOVELA — "A MENINA DO
VELEIRO AZUL".

ESPORTE, URGENTE!

JORNAL BANCOMINAS.

NOVELA "VIDAS EM
CONFLITO".

JORNAL DA GLOBO.

DIÁRIO DE UM REPÓRTER.
REPÓRTER ESSO.

NOVELA — "SANGUE 
DO

MEU SANGUE".

DISCOTECA DO CHACRL
NHA — Musical.

CONFISSÕES DE PENÉLOPE
— Com Eva Wilma.

NOVELA — "DEZ 
VIDAS".

GUERRA É GUERRA — Sô
ma Ribeiro, Inalda Manga,
Carmen Sílvia, Randal Juliano,
Kalil Filho e Arapuã entrevis-
tam personalidades.

A GRANDE CHANCE — Des-
file de calouros.

MARIO FONTANA.

BIG VALLEY — Faroeste.
NOVELA — "A 

CABANA DO
PAI TOMÁS".

FUTEBOL - Provável trans-
missão, da Guanabara, da par-

SSníí500 DA GAMA «

SSS&r 
"A rwtB D0S

NOVELA —
FELLER".

KEI DOS LADRÓES - Filme.
Com Robert Wagner.
LONGA-METRAGEM.

LONGA-METRAGEM.

JAMES WEST - Faroeste.
SESSÃO ESPECIAL.

FUTEBOL - Vídeo-tape.
FUTEBOL - Vídeo-tape.

BETO ROCK-

mã*



20 de novembro Quinta* feira

12,00

CB

12,15

123

13,15

13,00

13,10

13,20

13,50

14,15

14.30

14,45

15,15

15,20

15,45

15,50

16,00

16,10

16,15

16,45

17,00

OB

m

17,15
¦•¦»• «tn.
A',«-K>

17,55

18,00

18,30

FESTIVAL INFANTIL.

O MUNDO NA TV.

ESPORTE SETE.

SHOW DA TARDE.

PAPO DE BOLA — Esportivo.

JORNAL DO ALMOÇO.

BOA TARDE — Feminino.

SOLDADOS DA FORTUNA —

Filme de aventuras.

NOTICIÁRIO.

LONGA-METRAGEM.

OS MONKEES — Filme mu-
sical.

OS REIS DO RISO — Filmes
cômicos.

O VALENTE DO OESTE —

Filme.

NA TEVÊ VOCÊ APRENDE.

OS FLINTSTONES — Filme.

PAPAI SABE-TUDO — Filme.

SUPER-P«ESIDENTE — De-
senho.

MARINE BOY — Filme.

ANJOS DO ESPAÇO.

DIRCEU PEREIRA SHOW.

SERIADO DE AVENTURAS.

CAPITÃO FURACÃO.

TV DE MULHER.

JET JACKSON — Filme de
aventuras espaciais.

DESENHOS.

PERDIDOS NO ESPAÇO.

RODA GIGANTE — Apresen-
tando "SEU 

SABER Ê PRA
VALER".

JIM DAS SELVAS — Filme.
SERIADO DE AVENTURAS.

OS DOIS TRAPALHÕES.

NOVELA — "ANTÔNIO 
MA-

RIA".

FLIPPER - Filme.

2Sío"A 
" "ALGEMAS °e

AGENTE 86 — Filme sartirizan-
do os agentes secretos.

19,00 NOVELA "ENQUANTO
HOUVER ESTRELAS".

NOVELA — "NINO. 
O ITA-

LIANINHO".

TELEOBJETIVA.

NOVELA — "A

BELDE".

19,15

19,40

19,45

19,50

20,00

20,15

20,20

2030

20,50

21,00

213

22,00

22,05

223 O

223 O

233

233

ROSA RE-

NOVELA — "A MENINA DO
VELEIRO AZUL".

ESPORTE, URGENTE!

JORNAL BANCOMINAS.

NOVELA — "VIDAS 
EM

CONFLITO".

JORNAL NACIONAL.

DIÁRIO DE UM REPÓRTER.

REPÓRTER ESSO.

NOVELA — "SANGUE DO
MEU SANGUE".

MR. SHOW — Apresentando
"TOPO 

GIGIO", um ratinho
com alma de criança. Partici-
pação de Agildo Ribeiro.

CONFISSÕES DE PENÉLOPE.

NOVELA — "DEZ VIDAS".

MOACYR FRANCO SHOW —

Música e humor.

EU SHOW LUIZ VIEIRA -

Musical.

MARIO FONTANA — Comen-
tário.

OS REBELDES — Filme po-
licial.

NOVELA — "A 
CABANA DO

PAI TOMÁS".

NOVELA — "A PONTE DOS
SUSPIROS".

ALMA DE AÇO — Filme.

NOVELA — "BETO ROCK-
FELLER".

LONGA-METRAGEM.

A CAMINHO DO SOL — Fil-
me policial.

VIAGEM AO FUNDO DO

MAR — Filme.

CINERAMA.

CINEMA DE ARTE.

inTerValo — 34-P



Sexta-feira 21 de novembro

W*È_m_^

12,00 Q FESTIVAL INFANTIL.

O O MUNDO NA TV.

O ESPORTE SETE.

IB SHOW DA TARDE.

12,15 O PAPO DE BOLA — Esportivo.

1230 O IORNAL DO ALMOÇO.

13,00 O OS MONSTROS — Filme cô-
mico.

fB NOTICIÁRIO.

13,10 fQ LONGA METRAGEM.

13,15 Q BOA TARDE — Feminino.

O I ONGA-METRAGEM.

13,20 Q OS MONKEES — Filme.

1330 O OS REIS DO RISO — Filme.

14,15 O O VALENTE DO OESTE —
Filme.

1430 O NA TV VOCÊ APRENDE.
14,25 O MATINÉE DO DOIS.

14,45 O OS FLINTSTONES — Filme.
15,00 (B SALA-MÊ-MINGÜÊ.

15,15 O PAPAI SABE-TUDO — Filme.
15,20 Q CHARLIE CHAPLIN — Co-

média.

15,45 Q MAR1NE BOY — Desenho.

1530 O ANJOS DO ESPAÇO.

16,00 Q A CRIANÇA E EU.

O SERIADO DE AVENTURAS.

fB CAPITÃO FURACÃO.

16,10 O TV DE MULHER.
16,15 O JET JACKSON _ Filme.
16,45 O DESENHOS.

17,00 tf: PERDIDOS NO ESPAÇO.
17,15 IP* RODA GIGANTE.

O OS LEGIONÁRIOS — Filme
17,45 O SERIADO DE AVENTURAS.
1735 f^ A CORRIDA MALUCA.
im aa am- * *-.*'»*.-¦_..... —. _-_^***>"« Kf. **i^ti umu MAK1A.

FLIPPER - Filme. Aventuras
de um golfinho amestrado

18,30 ° 
SSÍ0"A 

- "ALGEMAS 
DE

O FILME CÔMICO.

19,00 Q NOVELA - "ENQUANTO

HOUVER ESTRELAS"

19,00 NOVELA — "NINO, 
O ITA-

LIANINHO".

TELEOBJETIVA.

NOVELA
BELDE

S 
"A ROSA RE-

»*

1930

20,00

19,15 O NOVELA ¦-* "A MENINA DO
VELEIRO AZUL".

19,40 Q ESPORTE, URGENTE!

19,45 Q JORNAL BANCOMINAS.

O NOVELA — "VIDAS 
EM

CONFLITO".

fB JORNAL DA GLOBO.

DIÁRIO DE UM REPÓRTER.

REPÓRTER ESSO.

NOVELA — "SANGUE 
DO

MEU SANGUE".

fB DERCY DE VERDADE —
Música e entrevista. Com Dercy
Gonçalves.

CONFISSÕES DE PE V «LOPE.
— Eva Wilma faz confidencias
ao psiquiatra. Participação de
John Herbert (o marido).

NOVELA — "DEZ 
VIDAS".

BIBI AO VIVO - Música e
variedades. Comando de Bibi
Ferreira. Direto do Rio.

SHOW SEM LIMITES.

JORNADA NAS ESTOÊLAS —
Filme de ficção.

^ T _W*'A 
CABANA D°

8SS&. 
"A P0NTE D0S

Fh2e& 
~ "BET° R°CK-

20,15

20,20

2030

2035

21,00

fB

2130 fB

22,00 Q

A* A *J*tt ar
" m* Mi.-.1.-%!_<%. — tiime policial,

de um agente de

22,10 fB

2230

22,40

23,00 Q

Ho* n
inTerValo — 34-Q

Aventuras
seguros.

LONGA-METRAOEM.

FIM DE NOITE.

SÉRGIO BITTENCOURT.

LONGA-METRAGEM.

SESSÃO ESPECIAL.
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¦No Festival da Record

NINGUÉM VETOU OS COBRAS:

ELES E QUE NÃO FORAM LA

ME verTím

MO (=eST.VAL
<od PoRQOe

8U TOCO CrOlTRRRR

j*r^ / flMW<tfll IL
\K* RoCVocvri

O 
Festival da Record foi

adiado por uma sema-

na, durante a qual vai-se

acentuar a guerra contra

as guitarras, com slogans

e outras bolações diabóli-

cas. Mas Marco Antônio

Riso, que acerta os pon-
teiros dessa festa anual,

desmente que os cobras

da música popular brasi-

leira, como Edu Lobo,

Baden Powell, Vinícius e

Milton Nascimento, te-

nham sido vetados 
"por

serem erViditos demais".

Para Riso, esta afirmativa

é muito boba. O que êle

acha, na realidade: 
"Difi-

cilmente, qualquer um

deles deixaria de classifi-

car sua música. Só não

concorrem este ano por-

que não se inscreveram,

isso devido a razões que

não me cabe analisar".

Riso confirma, porém, que

a intenção é, uma vez

que se faz uma festa po-

pular, que saia dali um

sucesso popular. 
"Não 

que
as outras sejam semiclás-

sicas", acrescenta. 
"É 

que
são muito ornamentadas,

ou sua linguagem é rêai-

mente inacessível. A isso

pode-se atribuir parte da

atual situação do merca-

do da música popular
brasileira, um mercado

semifechado. Enquanto os
meninos que abusam do

intervalo — 35

«* "^wM
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Marco Antônio Riso
integra a comissão
organizadora
do certame

ruído, e pouco entendem

de música* tomam conta

da praçar os que enten-

dem continuam escre-
vendo, cantando e tocan-

do composições sem o

menor acesso à nossa

gente, minguada de cultu
ra. Não considero nenh

dos artistas citados (Edu,
Milton, Vinícius, Baden)

SemiclássiCOS. Êies bdbem

usar a linguagem popu-
lar. Mas os julgo culpa-

dos por omissão. Uma

omissão que não aceito

nas coisas que envolvem

o nome de nossa mú-

sica.
»»
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Os tiques, as caretas, os gestos
exagerados e afetados: isto é humorismo?

HUMOR -

E COMICIDADE

if •Vt

HA TV
Wr'fl ^^^^^

^flflfl^**K4 ^^H ^^r^

H^ *fl flR ... -tlBBiii • - :

É|^flX^JHI ^flrifcft** ••«*.

l^fl liL^lHBíl- W s

/São
piadas de

mafoa"

O humorista Ziraldo presta aqui
seu depoimento sobre os pro-
gramas de TV no seu setor. E
faz, logo de cara, uma distinção
entre humoristas e cômicos.
Grosso modo, é como dizer: —
O humor é o espírito, a comici-
dade é a careta.

Quando 
me pediram para falar sobre

humor na televisão, pensei comi-
go: nao posso, não seria ético, afinal
eu também sou humorista, fica chato
talar dos mesmos profissionais. Depois
me lembrei: posso falar, sim. Não exis-te humor na televisão. Não é pichenao. Existe comicidade na televisão Ecom.cidade nada tem que ver com nu-»~.. riumor nao tem compromisso ime-diato com o riso. O que tem compro-misso com o riso (e não é nem menor

22 •7f?rta.nte d0 <»ue ° humor) é a

Sctí Versão não tem humoristas. Tem cômicos. E, pelo amor deDeus, entendam: cômico não TZ£

intervalo —

importante do que humorista. É outra
profissão. Agora, a comicidade na tele-
visão brasileira é lamentável. Eu, quan-do era menino, ficava no parque dediversões armado na praça da minha
cidade, ate tarde da noite (nove horas)
para ver o parque encerrar suas ativi-dades com esquetes cômicos. Era a
atração annnriarl*» /x <-~.~-_ 4.-J., -, —.w.«««j w iciiijju iuuü, parasegurar o pessoal gastando dinheiro
nas barraquinhas de tiro ao alvo, atéchegar a hora das cenas cômicas, no
palco armado no centro do parque Evou contar pra vocês. Juro, já revi natelevisão todas aquelas piadas de ma-fua da minha infância. Puras naquela
época, de mau gosto hoje, pois recria-
36
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das dentro de outro contexto, falsas,

sem imaginação, desrespeitadoras do

público que, aliás, não se faz respeitar

muito. Os últimos programas da TV Ex-

celsior, com tombos, tapas, corridwhas,

pastelões, escorregacões no final do

texto, desprovido de qualquer comici-

dade, têm sido lamentáveis. A crise da

televisão em termos de comicidade e

uma total incapacidade de criar. Nao

conheço um só sujeito realmente cria-

dor em termos de comicidade na TV.

Em contrapartida, o nível dos atores

cômicos na televisão é muito melhor,

tem nomes de altíssima qualidade que

teriam feito maravilhas se por trás dê-

les houvesse criação, imaginação, no-

ção de responsabilidade, inteligência,

respeito profissional. Gol ias é um ator

excepcional. Grande Otelo, também,

Ema D'Ávila e Walter D'Avila, como ato-

res, têm um enorme talento — e pouca

inteligência para exigirem mais para si,

mais respeito dos que escrevem para

eles. Nair Bello é uma atriz cômica

maravilhosa. Eu já vi a Nair Bello can-

sada de esperar coisa melhor para fa-

zer. Uma menção honrosa para Chico

Anysio, Jô Soares e Renato Corte Real.

Estes fizeram comicidade da maior

qualidade na TV brasileira e fizeram

também muito humor, os três. Renato

Corte Real me parece o mais humoris-

ta de todos eles, amargo, criativo, des-

truidor, desmitificador. Chico é um gê-

nio, o maior ator cômico do Brasil de

todos os tempos, mas seu humor este-

ve sempre rias entrelinhas. Jô Soares

é dos mais criativos, mas menos comu-

nicativo. De qualquer forma, se a tele-

visào brasileira tivesse o nívei destes

três nós teríamos ™J*&»J^rj 
ZinUo Pinto picha os humorísticos.

O resto, se nao me falha a memória, e 
Jg ^g ^^ .

mdigencia. como — pela ordem nas fotos —

PS: Sérgio Porto foi um capítulo à par- Renato corte Real, Jô Soares,
te. Ninguém escrevia mais engraçado Nair Bello, Grande Otelo,

que êle, mas a TV também engoliu Chico Anysio (o maior) c

Sérgio. Walter D'Ávila

mmkJsmk mmmÊmmmmmmmmm
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X, ESTE Ê
O ÚLTIMO

VARÃO
DO AUDITÓRIO
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São dez horas. À porta do auditório da TV Globo, em

São Paulo, centenas de mulheres, em fila, aguardam o

momento de entrar para assistir ao 
"Programa Sílvio

Santos". Há uma certa impaciência quando sufge um

cidadão, acompanhado de uma loura. TÔdas sabem que

êle vai furar a fila: é o único homem autorizado pela

direção da emissora a entrar no auditório naquele

horário, exclusivamente feminino. E mais: tem cadeira

cativa. Êle nem liga às vaias. Vai direto à porta, cum-

primenta o porteiro, entra, senta-se numa das primeiras

filas. Sua mulher, que o acompanha, trouxe uma saco-

la com sanduíches e refrigerantes, porque os dois vão

ficar ali sentados durante dez horas, sem arredar pé.

Quem é êle, que merece tratamento tão especial?
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Há cerca de quatro anos

todo domingo é a mesma

coisa. Foi essa assiduida-

de que garantiu a Roberto

Pignatari os privilégios

que hoje goza. É um ho-

mem de vida estável, sim-

pático, falador e, de certa

forma, considera-se 
4lco-

lega" de Sílvio, guardadas
as devidas proporções.
Em Osasco, próximo a São

Paulo, onde reside, traba-

lha como motorista, lo-

cutor, agente e proprietá-
rio da R. Pignatari —

Serviço Ambulante de Ra-

diodifusão, que se resu-

me nele, uma camioneta

de 1926, um microfone,

um amplificador de som

e dois alto-falantes. A es-

posa de Roberto é profes-

sora e o casal não tem fi-

lhos. Esse homem não tem

o menor acanhamento em

afirmar que é o maior
"macaco 

de auditório do
mttmatm r* -. ... À. -. -. ~ia^*ma-i*-m t-m* **-\
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descobriu que ali poderia

passar um domingo diver-

tido, movimentado, parti-

cipando dos coros e da

agitação do auditório lo-

tado. Nesses quatro anos,

pode contar nos dedos os

intervalo —"39 .

fins de semana que faltou.

Só quando sua irmã fica

doente, ou quando precisa
viajar para Alfenas, MG,

cidade natal de sua espô-

sa.

CANDIDATO VENCIDO

O casal vive em uma resi-

dencia muito acolhedora e

tem muitos amigos na ci-

dade. O círculo de rela-

ções de sua esposa, como

professora, e seus pró-

prios conhecimentos, devi-

dos à firma R. Pignatari,

animaram Roberto a lan-

çar-se à política. Cândida-

tou-se duas vezes a depu-

tado estadual, duas vezes

a vereador e uma a vice-

prefeito em Osasco. Em

nenhuma saiu vencedor,

mas nem por isso acha

que é menos querido da

população da cidade. Em-

bora insuficientes para

elegê-lo, prova que seus

amigos são incontáveis,

mostrando a enorme quan-

tidade de garrafas de vi-

nho que guarda em sua

garagem, todas recebidas

de presente. /segue

M
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O ÚLTIMO /continuação

"Sou macaco
de Sílvio Santos
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£w Osasco,
SP, todos
o reconhecem
nas ruas

pelo fordeco 1926,
equipado
com
alto-falantes.
com o qual
faz serviços
de propaganda
de numerosos
estabelecimentos
do comércio
i—i
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Com seu entusiasmo, Ro-
berto Pignatari já conse-

guiu coisas que deixa ver-
des de inveja as frequen-

tadoras assíduas do 
"Pro-

grama Sílvio Santos". Em-
bora nunca tenha falado
com êle, nem saiba seu
nome, o animador já se re-
feriu, muitas vezes, ao
"amigo 

que me acompa-
nha há muitos anos". Ro-
berto vive muito bem, com
a renda da R. Pignatari

e os vencimentos de sua
esposa. Além da camio-
neta, possui um Volks
1300 e uma perua Kombi.
Não almeja uma vida dife-
rente da que tem e recusa
ofertas de sua irmã para
passar fins de semana em
Santos, num apartamento
de sua propriedade. No
entanto, só para fazer
uma surpresa (que agora

já deixa de ser) está estu-
dando canto. Quer entrar,

qualquer dia, nos 
"Calou-

ros" do Sílvio. "Sílvio

Santos é um grande su-
• ¦ _

j ******* ,iQy auidiud aizer

que sou do cordão dos pu-
xa-sacos, porque disso já
tenho até carteirinha", diz
Roberto Pignatari, o "ma-

caco de auditório do Sil-
vio." m*
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CARTAS

# Marta Conceição de Son-

za — Sio Paulo. SP

Você deve ter anotado o en-

derêço errado, Maria. Vamos

repetir: NBC-TV, Hollywood,

Califórnia, USA, e nao
"TV-ABC", como você es-

creveu.

O Maria José Rangel de

Lima — Bangu, GB

Não temos nada contra 
"o

pão, lindo, enxuto, etc." Roy

Thinnes, do seriado 
"Os In-

vasores". Apenas não possuí-
mos uma boa foto colorida

dele, para colocar na capa.

Quanto à fotografia, você

pode pedi-la diretamente à
"NBC", onde são feitas as

fitas. O endereço está na res-

posta anterior.

% Sheila Fartas da Silva —

São João do MerW, RJ

No Brasil, os Beatles são lan-

çados pela Odeon, cujo en-
derêço é Rua Bento Freitas,
362, 1.° andar, São Paulo,
SP. Você pode mandar sua
correspondência, com dois
envelopes, que a Odeon se
encarregará de enviar as
cartas.

• Maria José Benevides —

Niterói, RJ

As cartas para Chico Buar-

que de Hollanda podem ser
remetidas aos cuidados da

gravadora RGE-Fermata,
Rua Dona Veridiana, 180,
São Paulo, SP.

# Marli Aparecida Gonçal-
vez — Jundiaí, SP

O ator da novela "Alma Ci-

gana", que trabalhou ao lado
de Ana Rosa, foi o gala
Hélio Souto.

* Marta do Socorro Alves
— Rio de Janeiro, GR

Se fosse possível, teríamos o
maior prazer em publicar
sua foto como 

"fã n.° 1 do
Wanderley Cardoso". Más
você já pensou quantas 

"fãs

n.° 1" o Wandeco possui? Se

publicarmos sua fotografia,

todas as outras vão querer —

com razão — a mesma coisa.

BIOGRAFIA

# Neiva Maria
— Nova Friburgo, RJ

Se você mandar cartas ao

Agnaldo Timóteo em nome

de INTERVALO, será traba-

lho perdido. Por que não

experimenta mandar suas

cartas diretamente à gravado-
ra do cantor? Êle é da

Odeon, Rua Bento Freitas,

362, 1.° andar, SSo Paulo, SP.

0 Cláudia Bastos — Wo de

Janeiro, GB

Você perdeu um capítulo de
"Perdidos no Espaço" e so-

licita que façamos um resu-

mo do mesmo. Com seu pe-
dido, perdidos ficamos nós,

que não temos condições de

atendê-la, o que é, realmente,

uma pena.

# Regina Coeii iwaciai Mar-

tins (MG), Gracta Aparecida

Furialti (SP), Selma Regina

Paes (SC)

O endereço de Tarcísio M[pi-

ra e Glória Menezes é TV
Globo, Av. Von M art ius.
Jardim Botânico, Guanabara.

O homem já era bem conhe-
cido na TV, quando sua boa
fada lhe apareceu, na forma
de um ratinho que, «o con-
trario dos outros, viajava dc

primeira classe e nao noa

porões do navio. Em pouco
tempo. Topo Gigio—Agildo
Ribeiro ganharam completa-
mente o público. Agildo Ba-

rata Ribeiro Filho — esse é

seu nome todo —, que já

foi militar, gosta de natação

e halterofilismo e é um tre-

mendo papa-quibe (ou qual-

quer outro prato árabe), foi

casado com Consuelo Lean-

dro e está desquitado. Nas-

ceu no Rio de Janeiro, a 26

de abril de 1932, tem horror

à bossa-nova e usa óculos

para corrigir a miopia. Co-

meçou sua carreira no Teatro

do Estudante, cm 1953, dc-

pois fêz, profissionalmente,
"O Auto da Compadecida"

(mais de 680 apresentações),
e outras peças dc sucesáò.
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QUEM É O GALA FAVORITO DO BRASIL?

Utilize êste cupom para escolher o Galã Favorito
do Brasil. (Roberto Carlos está fora da brincadeira,

porque ganharia disparado.) Pense apenas que, se
não houvesse Roberto, você votaria em... (E po-
nha lá o nome de quem merece.) No fim do ano,
os galãs eleitos — um cantor e um ator — re-
ceberão troféus comemorativos. Acompanhe a

| votação pelo 
"Programa 

Sílvio Santos", se você
morar na área de penetração da Rede Globo (São
Paulo—Rio—Belo Horizonte). INTERVALO também
publicará periodicamente os resultados. Agora va-
mos em frente. Destaque esta página: é do tipo
resposta comercial, isto é, você não precisa deselo para remetê-la pelo Correio
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Já está nas
bancas o

QuatrGuia
Rodas 1970
Obrigado, Pedro Álvares Cabral, Anchieta,.;

Borba Gato, Washington Luiz, Rondon,

Bernardo Sayão:
Há 400 anos tem gente trabalhando "••»• P*^

para que você posia comprar ho|e o Ouia

Rodos 1970.

E há 6 anot - desde que saiu o primeiro Gntar

i pesquisadores de Quatro Rodas voo**

hotel em hotel, vendo estradai, reftowonti*,

postos-de-serviço e atrações turísticas de

todas as cidades do Brasil.

Todos os que desbrovaram o BrasH o

raram para o Guia Quatro Rodas n

Para que você nâo precise se

perdido numa terra virgem.:
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NOSSA OPINIÃO 4

UM HAPPENING
EM
FESTIVAL

Cstá acontecendo em São
*2j Paulo um Festival
Universitário. À primeira
vista, parece que a inten-
ção premeditada é matar
de raiva o apresentador
Flavio Cavalcanti. Platéia
e participantes combinam,
linda e unanimemente,
nesse objetivo aparente.
Na realidade, se o Festival

fosse levado pelo rádio,
em vez de pela televisão,
pouquíssima coisa sobra-
ria dele, além dos grunhi-
dos. berros, marteladas.
Ficaria tudo perdido: o
humor, a agressão, a go-
zação, o melhor da festa.
Porque os universitários,
não obstante as aparências,
pouco estão se incomodan-
do com o estado de espí-
rito de Flavio Cavalcanti.
O que eles querem é pro-
testar contra a mediocrida-
de, a burrice, a falta de

gosto, o desajeito em que
anda a música nos dias de
hoje. Quem foi lá com ou-
trás intenções, perdeu tem-
po. O protesto através do
happening bem humorado
tem um certo sentido e,
para o telespectador inte-
ligente e txigente, se cons-
titui num momento bas-
tante divertido. Só não pa-
rece divertido, e soa até
um tanto amargo, no rosto
dos próprios universitários-
intérpretes: eles se mos-
tram compenetrados, den-
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Os estudantes, na
sua natural

irreverência e não
obstante as

aparências, não
ligam para o

estado de espírito
de Flavio*
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tro do caos que provocam.
Como se tivessem cons-

ciência de que podem re-

volvê-lo, mas dele não po-
dem escapar. Este é o to-

que pessimista da coisa.

Mas o que empurra a ju-
ventude para a frente, se-

não esse mesmo pessimis-
mo? Que outras estradas

se abrem à frente do pro-

gresso, senão as do incon-

formismo? A mocidade
não muda: está sempre lu-

tando. Através da música,
inclusive. •
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O SHOW DE
MARLENE

Oquetzal 
é um pássaro

que só pode viver

em liberdade. Aprisionado,
morre na hora. Por isso,

é símbolo nacional da

Guatemala. Durante o

show 
"É a Maior", no

Teatro Sérgio Porto, Mar-

Iene parece que vai mor-

rer, porque foi aprisiona-

da a um texto que vária

de bom à mais barata sub-

literatura, aprisionada a

um conjunto que ainda não

a entendeu e a uma ilu-

minação que não funciona.
Mas, por um instinto de

conservação, a cantora usa

aquela 
'gasolina de reser-

va" e, no fim, consegue
vencer a pobreza e o ama-
dorismo do texto.
Marlene simplesmente 

"ex-

pulsa as visitas" e domina

sozinha o que ela afirma
ser sua condição existen-
ciai. 

"Fora do palco, sou

cascata. Não existo."
Depois de Carnavália, on-

de Marlene reapareceu
com uma pujança e uma
verdade incontestáveis, can-
tando coisas que só ela sa-
be cantar, temos agora
uma Marlene que diz "Ire-

ne" (Caetano Veloso), 
"Co-

ração Vagabundo" (Caeta-
no), 

"O Velho" (Chico),
mostrando que, de longe,
entende de música popu-
lar como ninguém, e que
sua fogueira interior nâo
se apagou nos sucessos ut

carnaval.
Marlene continua com a

voz pequena, respirando
mal, cortando frases. Mas

sabe transformar essas fa-

lhas em força que domina 
J

inteiramente a platéia. #

intervalo — 47
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FREDERICO
. ALDAMA

É HOMEM COM "H"

MAIÚSCULO

O 
ator Carlos Alberto tor-
nou-se conhecido do

grande público trabalhando
em novelas. Seu primeiro tra-
balho notável, nesse campo,
foi a interpretação de Fede-
rico Aldama, na novela 

"Eu

Compro essa Mulher9'. Federi-
co Aldama, personalidade
forte, às vezes brutal, ga-
nhou muitas inimizades, até

que foi explicado o porquê
do seu comportamento. Aida-
ma volta à terra natal para

se vingar de um homem e
apaixona-se pela filha de seu
inimigo. Dessa forma, maltra-
ta a mulher que ama, em

comportamento paradoxal. O
ator Carlos Alberto chegou a
ser confundido com o perso-
nagem Federico Aldama. Po-
deria, por isso, estar pagan-
do o preço pelas atitudes de
Federico, sendo alvo de mui-
tas críticas e fonte de anti-

patia. Mas o ator acha que
não,
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O ator Carlos Alberto (iia foto com Leila Dinizichegou a ser confundido com o personagem
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£m 
"A Ponte

dos Suspiros" êle i
o nobre veneziano
Rolando Candiano,
vítima da perfídia
de um intrigante

*________B-3_t v-U_1Im^hV*________^_____I

;?-;

MH" MAIÚSCULO

"Federico Aldama", diz Carlos

Alberto, 
"é um tipo invejado

pelos homens e cobiçado

pelas mulheres, porque per-
tence a uma raça extinta: o

último clã dos homens, com
'H' 

maiúsculo, soberanos re-

presentantes do que de me-

lhor havia no sexo, hoje, iro-

nicamente, ainda chamado
'forte'. Encarnar Federico Al-

dama não é uma cruz, é uma

faca de dois gumes. Tanto

comercialmente, como ator,

quanto socialmente, como

criatura humana que sou, ja-
mais tive a força necessária

para ser, na vida real, um Al-

dama. Como ator, colocou-me
na corda bamba, porque me

vi obrigado a sustentar a

imagem criada, sob o risco

de ter minhas frágeis virtu-

des cênicas postas em dúvi-

da." Quanto às implicações

da popularidade, Carlos Al-

berto acha que nem sempre

ela é decorrência do talento
do ator, porque o público
transfere para o ator as qua-
lidades do personagem» Car-

los Alberto ganhou dois pre-
mios Saci como melhor

ator, em cinema, o prêmio
Dedo de Deus, como melhor

ator, no Festival de Cinema

Brasileiro de Teresopolis,

medalha Roquette Pinto, da

Guanabara, prêmio INTERVA-

LO, três Gatos de Ouro e

vários outros troféus. •
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Noivrnha da Pavuna teve pouco
mais de 3 milhões para as despesas

PERDEU 0 FILHO NA
VIAGEM DE LUA-DE-MEL

Sk^k^^, mr <*** Mo 
' 

.» >^M^** ^^^OB HMâi ÍBb.^1 B^ ^0^ jflKi ¦¦

I f^.v* -lÉor '-Irat # mmm wtumm^Ê \w^ Mw 
^'^^™%£$W* *M

I * _^ §V k ^^L^We 
* 
^H p* Mpf Bf b

K XI fc ^tjLJ^v Br a ^B IM ^^ÊÊÉítitJ*
m^m ^Efl ^B/ *b| A StoSfeS^t** sw^WP^^^ ^B 8^
üfll^^^^^^^H^^^^EB^B^^^^^^^^^^^B^ ^b* viàdL. *^*,r ^B

P * 1 Ifc *MBi&*arJ B

fe ¦ fcJr í nl HÍ 
* m Kt'^'' ^ ^^ K* T

I

1

ntervalo — 50



___»

_£_£*

*m

Leny Orsila* respondendo sobre Guerra Junqueiro

no 
"Show sem Limite", de J. Silvestre,

na TV Tupi carioca (onde se casou),

está desencantada com as promessas recebidas

, - _ A*

A 
moça modesta que se

tornou conhecida no

Brasil inteiro como 
"A 

Noi-

vinha da Pavuna" está tris-

te e desiludida. Durante

sua viagem de lua-de-mel à

Europa, recebida como pre-

sente de uma agência de

viagens, Leny Orsila — seu

nome verdadeiro — perdeu

seu primeiro filho. Soma-se

a essa infelicidade o fato

de ter sido cientificada de

que nâo receberá muitos

dos prêmios que lhe foram

prometidos. Mesmo aborre-

cida. 
"A 

Noivinha da Pavu-

na" não quer briga: 
"Sou

pobre, mas não vou ficar

mendigando". Mas nem por

isso deixa de fazer sua cri-

tica amarga: 
MÉ 

tudo gen-

te que só queria promoção
às minhas custas". Dona

Maria Helena Orsila, sua

mãe, diz que é desonesti-

dade. 
"Se 

a Tupi deu tu-

do que prometeu, por que

os outros também não

dão?"

O FILHO PERDIDO

"Perdi 
a criança porque

não tinha dinheiro. Eu e

Silvêrio viajamos com 85

dólares. Um homem que

havia prometido 5 milhões,

na hora do acerto tirou o

corpo fora, dizendo que era

tudo trote. Nós estávamos

intervalo — 51

viajando de ônibus, da Itá-

lia para a França, e eu me

senti mal. Um médico que

viajava com a gente disse

que eu estava grávida. Foi

aquela festa. Mas quando

estávamos em Calais, na

França, tive de ser levada

a um hospital e perdi o fi-

lho por causa da péssima
alimentação que recebia-

mos e do estafante pro-

grama de viagem, por dez

países da Europa. Eu mes-

ma não pude fazer nada.

Em Portugal, queria visitar

o Museu Guerra Junqueiro,

mas não deu. Só consegui

falar com a irmã dele, por

telefone. Como eu estava

doente, tivemos de voltar

rapidamente. Mas a coisa

ainda não terminou. Daqui

a três meses terei de vol-

tar a Portugal para uma

apresentação na televisão.

Vai começar tudo de novo.

Mas, quem sabe, dessa vez

dará para eu ir ver o Mu-

seu Guerra Junqueiro e fa-

lar com a irmã dele pes-

soalmente."

Quanto às pessoas que lhes

prometeram mundos e fun-

dos, comenta que já conse*

guiram, dela, a publicidade

que queriam. 
"Agora, longe

das câmaras e do público,

mostram uma memória

muito fraca. Esqueceram

tudo." •
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OPINIÃO
DO LEITOR
NAO MAIS FA OE BARROS

Estes disc-jóqueis de mau caráter, que que-
rem shows de graça com cantores, sâo de-
salmados. Bu ouvia todos os dias o pro-
grama do Barros de Alencar, na Rádio Tupi
de Sào Paulo, mas deixei de ouvi-lo quando
soube quem êle é. O Barros também canta
e se alguém fizesse com êle o que êle faz
com os outros, garanto que êle não gostaria.
Sinto muito, Barros, mas não sou mais tua
fã. Que você seja um pouco mais humano

Adriana Beltrão — São Paulo, SP

WANDECA É SUCESSO

Fiquei muito triste com a reportagem sobre
a Wandeca, no n.° 351 de INTERVALO.
Se aí no Sul ela está fora da onda, aqui
no Nordeste, pelo menos, está por cima.
Seu último disco "Chegou, 

Sorriu, Gostei"
está nas paradas juntamente com "Nunca
Mais Vou Repetir que Te Amo". O que a
cantora precisa é urgentemente fazer uma
temporada aqui pelo Nordeste, já que apa-
rece só de anos em anos.

Nivaldo Oliveira — Recife, PE

NINO É MELHOR

¦H ^B^lT %\" *-'Í^M^*^fiP * maíltúÊmÊr .____.ll
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A minha modesta opinião sobre "Nino 
oItalianinho": "Antônio 

Maria" foi boa. mas
Nino e amda melhor. Aos artistas quetrabalham na novela ("Nino"), o meu apoio

intervalo

Gostaria, quando esta acabasse, que entras-
se outra novela com os mesmos artistas.

Mathilde Gomes — Rio, GB

ROTEIRO ELÁSTICO

Venho por meio desta pedir àqueles que
fazem novelas que não procurem esticar
os capítulos das mesmas, porque isso tira
todo o valor da estória, como aconteceu
com MAntônio Maria", que estava agradan-
do bastante, mas do meio para o fim co-
meçpu a se esvaziar e a encher a paciência
dos telespectadores. O que era alegria e
divertimento passou para o dramalhão. Se
tivesse terminado dois meses antes, teria
deixado saudades. Ao contrário, deixou sa-
turação. Agora, é para o Sr. Vietri: não
faça o mesmo com "Nino, 

o Italianinho"-
que está agradando. É preferível começar
outra novela do que estragar uma estória
boa. Novelas quilométricas nâo agradam.

Maria Fernanda — Rio de Janeiro. GB

CHEGA DE DURANGO

Gostei muito de assistir ao seriado "Du-

rango Kid", mas já estou cansado. Se a
TV Tupi nâo tem mais filmes, paciência.
Coloquem no lugar o "Beto 

Rockfeller".

Antônio Alves — São Paulo, SP

A PRIMEIRA E A MELHOR

Lendo o que disse a leitora Arlinda F. Bar-
bosa, que deixou de assistir à "Família
Trapo" porque não agüentava mais, falan-

| 
do em velhos chavões, tomei a iniciativa
ue escrever: ora, minha cara. aquele elenco
tem capacidade suficiente, tanto a Equipe
A como os artistas, para não precisar de
chavões pois são de primeira qualidade.Na minha opinião, é dos maiores e me-Ihores programas da TV brasileira. Para
mim, um dos primeiros.

Lemotoe do Valle _ B Horizonte. MG
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ElA DETESTA PAULO

Detesto Paulo Sérgio e não «osto dessas

meninas que acham que ete é o rei da

juventude". Não acho Paulo Sérgio lindo

e nem gosto do jeito dele cantar.

«* Vanda Aparecida Matos — Campinas, SP

L SÓ COM DIPLOMA

________ *^^_ÜÜ_______ll ...............A __Í-___^__________________________________________________________________
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EdHor • Direter. VICIOU CWIfâ

Direter de PiÉliriiBlo Roberto Clvite

Direter «Comerciei: Oomèngot AlzugaVey

Lie TO Io]

Num dos números de INTERVALO, foi

publicada uma entrevista da cantora Wal-

direne, que diz que, nas horas vagas, tra-

balha como assistente social. A cantora é

formada por algum curso superior de Ser-

viço Social? Caso não seja, informamos

que para ter o título ou atuar como assis-

tente social é necessário que a pessoa te-

nha feito o curso superior de quatro anos.

Delia Mattos e dezesseis outras — Rio, GB

ROBERTO IGNOROU PAULO

Se vocês não notaram o que Roberto Carlos

fêz no sexto aniversário do 
"Programa Sil-

vio Santos", vocês estão cegos. Quando Ro-

berto apareceu, cumprimentou todos e igno-

rou Paulo Sérgio. Todos notaram a rixa

dos dois.

José Carlos Sabino — São Paulo. SP

Enderece sua caria para
INTERVALO, Caixa Postal 2372

São Paulo, SP, mencionando no

envelope "Opinião do Leitor

Milton

ti Carlos Coelho
é9 WiüfIi Arnaldo Cémora Leitão

Agiu Messina 9 Wilton Loduca
: Cyniro Arruda (principal). Paulo Stotn.

Zamali Doria. Oswaldo Coimbra
Fotépsfss: Lew Parella (Dirator). Paulo Salomão.

J. Ftrroira da Silva a Cynira Arruda

Arta: Iran Tavares (Chafe). Antônio C Mersieretti.

Mário Roitman. Michaie laeocca

Pmmmm Itamar Racho (Chefe). Robarto Itnelli

Culsbortdaitfa: Omar Cardoao. toannia Hatlraa.

Ana Maria Poppovic. Henfil e Geraldo Rodrigues

RUREAU

Mo: Odylo Coata. filho (Diretor). Milton Temor

(chefe de redação). Sônia Hlrsh. Dommgoa Meirol-

les. Júlio César e Pedroea Filho. Ylien Kerr (chefe

de fotografia). Dorcy Trigo. Antônio Andrade.

Adhemar.Venezieno. Pedro Henrique (fotógrafos).

DCPARTAMfKTO COMERCIAL

Flavio de SMva Prado

Intervalo: Hamilton Paduilo
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„. Ângelo de Sé
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Diretor Serviços EdHorWs: Roger Kerman
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Eva Wílma teve de deixar
de ser Penélope
para responder a isto

"A MULHER
DE HOJE
É LIVRE?"

entreviste
seu

l ídolo

Coordenação:

Geraldo Rodrigues
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wilma interpreta na televisão, 
"é um pouco maluquinha i

*e„,Õ 
*TZ* Problemas, mas. afinal, acato mesmo resoWendo^s. Gos-

|TdeuU,noTeKst.dios 
da TV Tupi de São Paulo. onde. diariamente.^ mn*

saindo. No final, Eva convidou

ouvir boa música e bater um longo papo'. ¦"•*«<
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EVA WILMA /continuação
.....

Ki.:*.*»

"Prego

na liberdade"
o amor baseado

NEYDE — O que você
acha da sofisticação?
EVA — Um enfeite agra-
dável, conseqüência inevi-
tável do bom gosto.
NEYDE _ Você tem um"melhor 

amigo" ou uma"melhor 
amiga"?

EVA — Não, nunca os se-
leciono. Tenho alguns e
algumas 

"melhores 
ami-

gos".
NEYDE — Entre você e
John Herbert existe rivali-
dade artística?
EVA — No bom sentido,
estimulante, de tentar
melhorar sempre.
NEYDE _ Você é ciumen-
ta? Sente-se feliz ou rea-
lizada?

EVA — Não sou ciumenta.
O ciúme é prova de inse-

gurança. Quanto à outra

pergunta, se me sentisse
realizada, não seria feliz.
Há sempre muito a fazer,
a descobrir, a oferecer.
NEYDE — Como se cha-
mam seus filhos?
EVA — Vivien Patrícia, de
13 anos, e John Herbert
Júnior, de 11.
NEYDE — Já pensou em
deixar a sua profissão?
EVA — Afastei-me dela
algumas vezes, esporàdi-
camente. Sempre nas épo-
cas em que meus filhos
mais necessitaram de mi-
nha nroconra ffcira

NEYDE — Como define o
amor? Você e John vivem
em harmonia perfeita?
EVA — O amor é a moti-
vação da vida. Mas é atra-
vés de certas divergências
<m se mantém vivo o
diálogo.

NEYDE - Você gosta de

política?
EVA — Política é, no meu

ponto de vista, amor ao
ser humano. Há uma gran-
de deficiência na politiza-
ção das pessoas em nosso
País. Todos, sem exceção,
devíamos ser conscientes

politicamente.
NEYDE — De que gênero
de música você gosta?
EVA — Quando estou só,
gosto de ouvir música
muito moderna, misturada
com o clássico. Um exem-

pio: 
"Give 

Peace a Chan-
ce", dos Beatles.

NEYDE - Qual sua filo-
sofia de vida?

EVA — Sou contra recei-
tas. Prego, apenas, o amor
baseado na liberdade. En-
tenda-se como liberdade
a consciência das neces-
sidades de cada um.
NEYDE — Como se sente
diante da nova geração?
Acha-a extravagante?
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EVA — Sinto-me maravi-
ihada e comovida. Esta
geração traduz esperan-

ças, amor e liberdade.

NEYDE — A mulher de ho-
je está completamente
desligada dos tabus? Ela
já é livre?

EVA — Depende do país
em que vive. Principal-
mente na América Latina,
há muitos tabus para jo-
gar no lixo. Há muito que
se fazer ainda.
NEYDE — Um dia vou ser
médica. Que acha da me-
dicina?

EVA — é uma ciência,
numa era científica. Mas
é também um dom e uma
arte. Parabéns pela esco-
lha.

NEYDE — Que idéia você
faz de Deus?

EVA — É amor, natureza
e liberdade. É a essência
do ser humano, está em
nós. m

Neyde Fernandes
de Macedo
tem 16 anos e cursa
a 4.a série

ginasial
do instituto
Anjo da Guarda,
em São Paulo.
Pretende

formar-se em
medicina

jm

mtervalo — j



TV GRAMA
HORIZONTAIS: ^
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D Nome de famoso escritor

Uo autor de 
"O Tempo

f, Vento". 5) Revolvei *

te„a com ««fY^™

Te< ido forte de linho gros-

s0 ii) Forma popularesca

de avó. 13) Nome de um in-

íe8rante de Os Mutantes.

14) Pedra em tupi. 15) Sóli-

d0 geométrico. 17) Estudar.
*i 

. Sobrenome. 19) Famosa

cantora loura. 21) União Li-

beral. 22) Voltar. 23) Ferra-
"menta 

destinada a fazer fu-

ros na madeira. 25) Nome

completo do maior amigo de

Roberto Carlos. 28) Símbo-

lo do gálio. 29) Alberto Es-

têves. 30) Produz. 31) Duke

Zama. 32) Nome da persona-

gem interpretada por Cleyde

Yáconis na novela 
"A Me-

nina do Veleiro Azul". 34)

A musa da bossa-nova, fa-

mosa por seu joelho. 37)

Interjeição para animar. 38)

Nome da Sra. Roberto Car-

les. 
%40) 

Hospital .das Clíni-

cas. 41) Querer muito bem.

42) Grande artéria. 43) No-

me da atriz que interpreta

nora na novela 
"A Ca-

bana do Pai Tomás".

VERTICAIS:

I) Nome completo da can-
ora que se revelou no pro-
rama "O Fino da Bossa". 2)

me de tim filme policial
relado por Martin Milner.

3) Indústria Nacional de

t \t

—m^z k^BHt** ^

25"" 2^ 1 W
II

33 
^m ^ÊF_ 

38 3^HpÕ ¦**

iã ¦BH^

Armas. 4) Aqui 6) Atmos-

fera. 7) Mesquinho. 8) Aquê-

lc que não crê em Deus. 9)

Nome completo do ator que

interpreta Tiradentes na no-

vela 
"Dez Vidas". 11) So-

brenome de um cantor jo-

vem, famoso por seus longos

cabelos e pela apologia do

livro 
"O Pequeno Príncipe".

12) Organização das Nações

Unidas. 15) Nome de famo-

sa baiana, falecida, conheci-

da como 
"a 

garota notável".

16) Arma branca formada de

uma lâmina pontiaguda. 19)

Aponta arma de fogo. 20)

Vento brando. 22) Siga. 24)

Símbolo do alumínio. 26)

Aparelho emissor ou recep-

tor de telegrafia. 27) Deles-

tar. 33) Antônio Carlos Ra-

mos. 35) Interjeição de ad-

miraçio. 36) Rogério Cardo-

ao. 37) O mesmo que aves-

truz. 39) Edson Toledo. 41)

Outra coisa.

jí». ,
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RESPOSTAS DO NÚMERO ANTERIOR

 / P«2)
/ eri / ead 7)

/ ehl
•)

3) cho / riaahaa 4)

m I Mo 9) mm I loto /
HORIZONTAIS: 1)
5) Ir / alcunha é) i
lago / ancorar
VERTICAIS: 1) caetaao / d 2) hahe / aaaa 3) adoafcaa 4) pa /

*etüa 7) iiiiiii fu /«ag) avaacM 9) lalau / aato lh) ri / aariar II)
mio 5) m é) iri /

m. / ha / ala 12)

I
\
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Carnaval
estava aí

pedindo
om sucesso.

AGILDO
TIRA
ONDA

DE
CANTOR

"Cntre 
os cantores nova-

Tf. tos, que ficam pelos
corredores das emissoras
de rádio pedindo para to-
car seus discos, pode ser
encontrado um homem
muito conhecido na TV,
também êle com seu dis-
quinho debaixo do braço
e com a mesma solicita-
Ção. Trata-se de Agi Ido
Ribeiro, que gravou um
compacto com duas mar-
chás para o carnaval: "O

que me contas", de Max
Nunes e Laércio Alves, e"Querida 

Elisa", do mães-
tro César Siqueira.

SABER CANTAR
I é niiTOA _*«__*¦_«%•

"Com 
37 anos, me lanço

como gravador de músi-
ca", diz Agildo, "e 

não
como cantor, porque uma
coisa é gravar e outra é
saber cantar. O que não
quer dizer nada, porque

y. v,.
*>**

^mt ma^^WJ^*^
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"Não 
darei dinheiro a nenhum

disc-jóquei para tocar meu disco"

no Brasil o pessoal grava
muito mais do que canta
Mas entrei na briga, estou
ai, e vou trabalhar meu
disco até ver que está és-
tourando em todas as pa-radas de sucesso." Agi!
do, na verdade, tem aigü-
ma "cancha". 

Fazia imita-
çoes de cantores na TV e
no teatro de revista e tam-
bém dá uma de cantor
na abertura do "Mister

Show". Para os disc-jó-
queis que gostam de ex-

intervalo — 58

piorar os novatos, dá um
aviso: "Ué, 

ainda existe
isso? Não vou dar dinhei-
ro a ninguém. Se puder
tirar algum, tiro, sem a
menor inibição". Além de
estrear no discoP Agildo
voltará ao teatro, como
showman na peça 

"Mister

Rato", escrita por Max
Nunes e Oduvaldo Vianna
Filho. "E 

acho que chega,
né? Afinal de contas, o
Agildinho é um só..." •
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EM NOTURNO

DE NOVEMBRO,

0 9 ° CADERNO DO SEU

DIÁRIO
ÍNTIMO
COM

MEUS ÍDOLOS
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ANTÔNIO MMCOS
.^ i

EXCLUSIVO: ROBERTO CARLOS

E GIULIANO GEMMA FRENTE A FRENTE

..A felicidade de minha irmã me torturava" (mais um artigo

da série «O Drama de Minha Vida") - 60 maneiras d.ferentes

de embelezar o seu cabelo - Dois contos empolgantes:

••O beijo da Morte" VflkV-aaflaãafll>--aal**aal —Jfll~—-~flL flfflfl*
e -A Última Noite de Amor" MU 

%j\ %M*MTMsM!%9
Horóscopo - Grafologia *JAnA(S A - RAncaS
- Cantinho da Amizade. EM 

TÔDAS AS BANCAS

E UMA FOTONOVELA SENSACIONAL:

0 CIRCO DAS ILUSÕES - 450 FOTOS
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ogo que acabou o IV
Festival Internacional

da Canção Popular, come-
çou o piche contra "Lu-

ciana", a vencedora, com
todo mundo dizendo que
era uma boa cópia de

Çinderela", de Adelino
Moreira. Inúmeros advoga-
dos procuraram o veterano
compositor, oferecendo-se
para abrir ação judicial
contra os autores Paulinho
Tapajós e Edmundo Sou-
to. Adelino Moreira não
topou, mesmo achando
Que ganharia fácil. E
exemplifica: "Só 

porque
o Lilico inventou a expres-
sao 'aquele 

abraço', da
musica de Gilberto Gil
parte dos direitos autorais

foi dada a êle; penso que
Luciana' tem muito de
Cinderela'".

OS NOVOS
MERECEM ESTÍMULO
"Não 

vou entrar com ação
contra 'Luciana', 

porque
ficaria feio para mim, a
esta altura dos aconteci-
mentos. Estou acabando
minha carreira e os auto-
res de 'Luciana' 

estão
aoenas »iw;-*r^~ •

sam de estímulo."
Autor de mais de sessen-
ta musicas gravadas, Ade-
Imo Moreira compôs "Cin-
derela alguns anos atrás
Angela Maria gravou, evendeu mais de 100 mil
copias. Para muitos, a

intervalo — 60

composição vencedora do
IV FIC é um plágio da
outra, de Adelino, que
afirma: "Quem 

disse isso
não fui eu. Mas todos os
que ouvem as músicas,
acham-nas parecidas de-
mais. Uma foi feita em
cima dos acordes da
outra. Soube que Ângela
Mana vai gravar 

'Luciana'.

Com isso, elas ficarão
ainda mais semelhantes".

PARA MIM, CHEGA

Adelino Moreira diz que
não vai entrar em questão
com Paulinho Tapajós e
Edmundo Souto, preferin-
do continuar com seus
planos de abandonar a
vida artística e se dedicar

, rr.
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uma churrascaria, que

ii abrir num subúrbio do

o de Janeiro. 
"Já 

can-

ei Chega do meio artís-

ico. Consegui o suficien-

£ para viver e não quero
mais me envolver com

discos, rádio ou televisão.
As decepções não sào

poucas. Dentro de dias,

termino meu ^último tra-

balho: um LP, com músi-

cas inéditas, entre ab

quais 
'Boêmio Demodé' e

'Vou 
Encostar Meu Vio-

fâo\ Minha música nunca
«bi bem aceita pelos críti-
cos e estas também não
serão. Mas o público sem-

pre me distinguiu e acei-
tou. Fico satisfeito com

jsso." •

Êle acha que já deu seu recado musical,

agora será pacato negociante de subúrbio,

merecendo os novos,

como Edmundo Souto {acima),

incentivo dos compositores veteranos

I
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INTERVALO MUSICAL
V FESTIVAL DA MÚSICA v
POPULAR BRASILEIRA

Estas são as músicas que serão apresentadas neste sábado,
dia 22, no Teatro Record de São Paulo: "A Moça e o Mar",
"Bola 

Pra Frente", "Falta 
Uma Rês". "De Vera", "Despejo

da Favela", "Leão 
de Co!eira", "Louvado 

Seja", "Moleque",
"Monjolo", "Não 

Interessa", "Tocha", "Tu Vais Voltar","Vem 
Enquanto Há Tempo", "Vida".

w
I Bb--'

BOLA PRA
FRENTE

(TomZé)

O meu time vai entrar em
campo
O nosso capitão faz o sinal
da cruz
O goleiro entra de figa pela
mão esquerda
Mas o time todo chama por
Jesus
Meu time agora
está jogando bem
(bola pra frente)
Pela direita o
jogo é na malícia
(bola pra frente)
Mas quando êle
ataca pela esquerda
(bola pra frente)
Isto é um caso de polícia

(bo!a pra frente)
Por que se o outro time
apela
E se o juiz empena
A moçada acende a vela
E bate uma linha
Pro velho guerreiro
Meu santo forte chega
Baixa no terreiro
E a torcida grita —
olha lá
A bandeira gira — tem olé
A moçada apronta —
olha lá
E bota pra quebrar —
tem olé!
Meu time agora é mesmo
que um baralho
Pois tem um rei
de cada côr
E quem escapa de
rei de ouro
Do rei de espada
não tem doutor

FALTA UMA
RÊS

(José Itamar

de Freitas)

Coronel, contei o gado
Recontei, mais de uma vez
Coronel, contei o gado
Recontei, falta uma rês!
Brancas, de branco de
nuvem
Branco puro, branco sal
Cor de tudo, côr de nada
Côr de bem e côr de mal
Pretas, de preto da noite
Treva, medo, escuridão
Mansa côr em rês zangada
Côr zangada em mansidão..
Coronel, contei o gado (etc.)
Côr que ao sol fica mais
clara

Côr que o
sol tornou
sem côr
Côr de sol que a vista vara
Côr que lembra o sol se pôr
Côr de nós, rês castigada
Cor de terra, côr de chão
Côr de muita rês roubada
Côr de fome, côr de pão...
Coronel, contei o gado...
(etc).
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A MOÇA

E O MAR

(Miguel Gustavo)

lemanjá protege a moça

Que a moça é do mar.

Sobre Itapoã nasceu a rosa

da manhã
Rosa tão morena sobre a

praia tão serena

Alto o sol desceu sobre a

beleza que nasceu

O mar que vem e vai

Que vai e vem

Pra ver seu bem.. .

lemanjá protege a moça que

a moça é do mar. .

Alta a lua passa sobre a flor

cheia: de graça.. .

Venío sul penteia seus

cabelos sobre a areia. ..

Todo o azul do céu veio

encontrar o azul do mar...

O mar que vem e vai

Que vai e vem
Pra ver seu bem...
lemanjá protege a moça

Que a moça é do mar...

DE VERA

(Antônio Carlos N.

Pires — Luiz Galvão)

Só me sinto bem

Quando vem, quando vem

Vem a primavera
Com seus passos mansos
Lentos, leves, mornos
Para o verão
Liguem os olhos
Vocês verão, vocês verão
De Vera, estou falando
De Vera, De Vera
De Vera de prima Vera
Só me dá cansaço
O passo, o laço
Dos olhares côncavos
De palavras gastas
Mudas, tardes mortas
Para a viagem
De ver as coisas
As coisas primas
Da prima Vera

despejo
na favela \

-"

(Adoniran Barbosa)

Quando o oficial de justiça

chegou
Lá na favela

E contra seu desejo

Entregou pra seu Narciso

Um aviso, uma ordem de

despejo
Assinada: seu doutor
Assim dizia a petição:
Dentro de dez dias

Quero a favela vazia

E os barracos todos no chão

É uma ordem superior

ÔA A, o, o, o

Meu senhor
É uma ordem superior

Não tem nada não, seu

doutor
Não tem nada não
Amanhã mesmo

Vou deixar meu barracão
Não tem nada não, seu

doutor
Vou sair daqui
Pra não ouvir o ronco do

trator
Pra mim não tem problema
Em qualquer canto me

arrumo
De qualquer jeito me ajeito

Depois, o que eu tenho é

tão pouco
Minha mudança é tão

pequena
Que cabe no bobo de trás

Mas essa gente aí, hein?

Como é que faz? ,

LEÃO DE

COLE1RA

(Partido alto

de Velha)

Ao romper da madrugada
Na capela bate o sino

Em casa que mulher manda

Até o galo canta fino
Menino brinca com boneca

Menina joga bola de

chuteira e calção

O gato dorme lá no canto

da cozinha

E o rato faz cirandinha bem

em cima do fogão

O homem quando acorda

Faz a cama, limpa o pó,

arruma a casa e lava roupa

Enquanto ela vai na

costureira
Êle cuida das crianças e à

noite dorme de touca

Mulher por si já nasce

vaidosa

Ê obra da natureza e

ninguém pode negar

Mas o homem tem que ter

autonomia

Sem briga com harmonia

quando é chefe de um lar

LOUVADO SEJA

{Luiz Vieira —

Marconi Campos)

*

Louvado seja camarada

Apeia, vá chegando

A casa é sua, pode entrar

Deixe o cansaço aí de fora

Arraste um tamborete

Que ainda tem mais um

lugar x

Conte camarada

O que é que o traz por cá

Como foi sua jornada
Se tem um jeito a gente dá

Nunca vi quem se despede

IDo 

seu amor sem chorar

Toda chegada tem ida

E toda ida tem chegada

Toda pisada tem seu jeito
Saudade tem seu peito
Toda glória seu cantar

Não desanime camarada

Que todo sofrimento

Tem seu dia de acabar
/segue
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MOLEQUE (OU
DE LONGE,
DE PERTO,
ENTRANDO E
POR DENTRO
DA FERA)

(Luiz Gonzaga Jr.)

No tiro estilingue bodoque
O teco o toque o coque
No quengo na cuca cabeça
De qualquer caraça avessa
Qualquer caratonha fechada
Azeda de feia zangada
Que mexa chateie me bula
Pra ver quanto alto sapo
pula
Pedra vai levar
Ah, moleque, se um dia eu
te pego
Erva daninha estrepe
De ripa marmelo te esfrego
Moleque vem cá moleque'oleque 

vem cá moleque
Não eu não vou lá
Vem me pegar quero ver
De mão de pau pé cajado
No tapa na briga me acabo
Revolvo reviro decido
E mesmo no ganho ou
perdido
Me amigo ao amigo inimigo
Me livro do mal do perigo
De bicho pelado que trança
Idéias de uma vingança
Que é pra me cuidar
Ah, moleque...
Fruto gostoso desejado
Lua vizinho cuidado
Cercadura arame rela
Rosto rosa luz janela
Siu assovio voz rouca
Beijo estelado na boca
Depois a corrida abraçado
No peito o gosto de um
amor roubado
Que é só pra provar
Ah, moleque...
No medo não tremo não
corro

Avanço me lanço estouro -•.
Valente eito combato
E ao mesmo tempo me trato
Covarde na sabedoria
Que ergue cresce se cria
Só na hora boa e precisa
E corta o mal onde enraíza
Que é pra não voltar
Ah, moleque...

MONJOLO

(Dino Galvão Bueno
— Milton Eric
Nepomuceno)

Vai
pelo tempo esquece o teu
lugar e vai
vai
vai girando o sol, a luz em
tua mão
vai
que partir nem sempre quer
dizer perder
vida afora vai levando o
passo, o rumo
a busca é sempre a mesma
enfim e eu
vi rodando o vento em teu
olhar de adeus
vai
vai levando a dor de ter de
me deixar
vai

que o caminho que hoje fala
de levar

qualquer dia vai dar voltas
pra fazer
um de nós dois atrás voltar
Vida é monjolo, vai rodando
sem fim
marcando a força que outra
estória deixou
entre teus olhos distraídos o
sol girou
Pela vereda esquecendo a
sombra e a luz
a vida te quis levar
monjolo sempre a rodar
gira perdida em partes quenem eu sei
a festa vai se acabar

monjolo te quis, levou...
Vai

pelo tempo esquece teu lugar
e vai
vai
vai levando o sol, a luz em
tua mão
vai

que partir nem sempre quer
dizer perder
vida afora vai seguindo a
roda, o passo
a busca é sempre a mesma
enfim.

NAO INTERESSA

(Geraldo Babão)

Não interessa quem foi o
segundo ou o quinto
Falo a verdade e não minto
Tudo o que sinto no meu
coração
Ê uma emoção que me
comove
E eu pensava que capoeira
matava um
Mas com zum zum zum
Capoeira matou nove
ô ô ô ô ô
Quem perdeu é que chora
Eu que ganhei já me vou
Deixe a tristeza de lado,
companheiro
O samba está na Academia
do Salgueiro

tocha
*

(Expedito Faggioni)

Venho agora de tão longe
pra te ver
Não me queixo disso, não
Vou-me embora só amanhã
ao anoitecer
Mas te deixo o coração
Estou certo que hoje é hoje
Sinto até
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Fria a brisa da manhã
Mal desperto e essa tocha
diz que é
Amanhã
Quantas noites que perdido
chorei
Tempestades que em meu
peito enfrentei
E os naufrágios que em meus
olhos guardei
Eu já nem sei
CORO:
Barco que carrega a gente
Só navega em frente
Nunca volta atrás (como é
longo êsse mar)
Tocha conduz a canoa
Só dá luz à proa
O resto é nunca mais
(Como é longo êsse mar)
Marca bem que cheguei
hoje, meu amor
Apertando a minha mão
Vê também o sol morrendo,
Vê a flor
ir brotando pelo chão
Desabrocha de repente
outra maior
Tornando a certeza vã
É a tocha que impassível diz
de cor
Amanhã
CôRO: Barco que carrega a
gente... (etc.)
(adeus, adeus, meu tempo se
perdeu,
adeus, adeus...)
Mas por fim
a noite cobre
todo o mar
Derramando escuridão
Sinto em mim
de novo a estrela
se queimar
Anunciando solidão
Estou pronto
e parto te
deixando a dor
Do abandono, amada irmã
Mas te encontro
noutro porto,
meu amor
Amanhã
CôRO:

Quantas noites perdido
chorei
Adeus, adeus...

TU VAIS VOLTAR

(J. Ribamar P* da

Silva — Romeu Nunes)

Na rua escura
Silêncio e desalento
O pensamento a esmo te

procura
Nos pares caminhando de
mãos dadas
Nas sombras escondidas nas
calçadas
E esta dor, gritando no meu

peito
Sabe de cor o rumo dos teus

passos
E eu me perco em busca dos
teus braços
Volta e dá-me a vida, meu
amor!
Não vou chorar
Digo a mim mesmo
Tu vais voltar
Eu sei que vais
E vais guardar
Para me dar
O mesmo olhar
O mesmo beijo

VEM ENQUANTO
HA TEMPO

(Moacyr Franco —

Fernando Lona)

Cantando,
cheguei
Chegando,
cansado
Pensando,
chorei
Chorando, lembrei você
Anda, anda, anda, anda
Ao meu encontro
Enquanto há tempo
Pra esquecer
o pranto
Dos meus
desencantos
Embora, é hora
Demora, ao meu lado

VIDA

(José Orlando)

Dizem que após
esta vida
Há outra vida melhor
Mas pra se saber
É preciso morrer
Viver por viver
Eu ficaria cá
Se pudesse escolher
Mas não vai dar
Enfim...
O mistério da vida
Está na morte... transporte
Ê preciso que um dia
O homem prove...
suporte
Resista mais tempo

Que o previsto...
insisto
Mergulhe nas sombras
Do infinito... e em grito
Retorne dizendo
Eu sou a vida..,
com vida
Se conhece a ciência
Da alquimia...
filosofia
Da transmutação
Ao ocultismo...
esoterismo
Se houve alguém
Que aqui ficasse...
falasse
Até o momento
Não se sabe... nâo cabe
A mim... nem a você
provar
Assim o melhor é esperar
E enquanto isso amar...
cantai
Viver esta parte que nos cabe
E depois... sei lá.

Sábado, dia 29, no
Teatro Record-

Augusta (SP), sairá a
terceira eliminatória

- â
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PETULA CLARK — 15 de nov. — ESCORPIÃO

A inteligência e o dinamismo, que caracterizam os
natos de Escorpião, muito contribuem para o seu
sucesso nos vários setores de suas atividades. O pri-
meiro decanato do signo (23 de outubro a 1.° de
novembro) está sob a influência de Marte, que confere
espírito de luta e autoconfiança. O segundo decanato
(2 a 11 de novembro) é influenciado por Urano,
que dá um temperamento agradável e idealista, extro-
vertido e amável. O terceiro decanato (12 a 21 de
novembro) está sob a influência de Vênüs, que dota
seu nato de muita gentileza e regular dose de ambição.
Êle conseguirá vencer os obstáculos com facilidade.

ARIES — 21/3 a 20/4 - Não esbanje
sua saúde cometendo imprudências.
Reserve algum tempo para repouso e
distrações. Boas perspectivas na pro-
fissão e nas finanças. No amor, os obs-
táculos serão superados.
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BALANÇA — 23/9 a 22/10 — Não se
preocupe se tiver de fazer sacrifícios
financeiros ou profissionais: os resul-
tados compensarão. Seu firmamento
astral está sombrio nos amores; aguar-
de melhores dias.
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TOURO - 21/4 a 20/5 - As finanças
não estão más, porém é preciso es-
forçar-se mais no terreno da profissão.
Notícias inesperadas causarão preo-
cupações em família. No amor, não dê
ouvidos aos invejosos.

GÊMEOS - 21/5 a 20/6 - Intranqüili-
dade no setor profissional, mas tudo
entrara nos eixos graças à intervenção
de bons_ amigos. Os assuntos do cora-
çao estão correndo sério risco: há ri-vais mteressadíssimas.

CÂNCER-21/6 a 21/7-Cuidado: nãofaça promessas que não pode ou nãotem intenção de cumprir. As levianda-
des sao perigosas. Terreno neutro na
profissão e finanças. No amor, procure¦ ser compreensiva.

™K 
~7 22>7 *> 22/8 - Panorama astralrazoável no que diz respeito ao seutrabalho e ao lado econômico. No amor
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e no lar-seia menosegoísta e nao pense que todas as con-sideraçoes lhe são devidas.

VIRGEM - 23/8 a 22/9 - As boas in-
fluencias estão longe de predominar
nesta semana. Procure agir com cau-
tela e evitar grandes especulações O
lado sentimental não está de todo
mau, mas surgirão dificuldades.
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intervalo — 66

ESCORPIÃO _ 23/10 a 21/11 _ Bons
negócios em perspectiva e vida mo-
netana bem situada. Satisfações em
família. No lado sentimental, a semana
esta muito feliz e repleta de belos so-
nhos e grandes esperanças.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12 - Satis-
facões no campo profissional. Situação
financeira perigosa: acautele-se contra
pequenos roubos. Sua vida afetiva apre-
senta-se sob bom prisma. Paz e ale-
grias no lar.

CAPRICÓRNIO _ 22/12 a 20/1 - Não
abandone um empreendimento pelametade alegando que os resultados são
muito demorados. É preciso saber es-
perar! Semana equilibrada no amor,
com encontros agradáveis.

AQUÁRIO - 21/1 a 19/2 - Tenha cui-
dado com papéis e documentos refe-
rentes ao seu trabalho, pois há perigode extravio. Boa fase econômica. A
situação sentimental requer cuidados
e muita habilidade.

Z£*j; l0/2 a 20/3 -A autocon-
fiança será de grande auxílio nas di-'cudfs *1u.e vão surgir, notadamente
no lado profissional. Você conseguirá
supera-las. Os assuntos do coraçãoatravessam boa fase.
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que a batedeira Nova Amo portátil é tão

leve e de linhas tão suaves que você vai

querer transformá-la num bichinho de es-
timaçã^o. Mas se isto acontecer, fique tran-

quüa. todos vão en-

Jtender essa mamfes-

tação de afeto.

Com a Nova Arno é mais fácil preparar
bolos, massas, doces e refrescos, em qual--
quer recipiente, com grande economia de
tempo. Se você preferir um conjunto de
mesa, basta-lhe acrescentar as partes Duai

agêro
V 
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Super: base com prato giratório,,
dispositivo de engate e duas

tigelas de vidro leitoso. fi

Para guardar a Nova Arno

puflúlii é suficiente um pequeno"
espaço na gaveta. Uma gaiola já seria
exagero.

ARNO
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Perfume

que é
um sonho.
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