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••• Milton Mattos chegando de tempo 
rada na Europa (Espanha, Monte Cario 
e Paris) e já trabalhando firme. Seu 
grupo de arquitetura está na 
urbanização e construções do Lagoa 
Iate Clube, novo empreendimento 
junto a Osório, na Lagoa da Pinguela 
••• O "Ski Clube" trocando de 
diretoria. Nemae Bebeto Souza, os 
presidentes entregaram a pasta para 
Eleonora e Doca Siegmann. Dora e José 
Lisboa, os vice-presidentes, para Maria 
cia Graça e Luís Antônio Schmidt. A 
festa exclusivamente para o grupo do 
fechadíssimo clubinho, foi uma 
feijoada, e como sobremesa o muito 
típico doce de abóbora. Nema Souza 
recebeu as honras da preparação do 
cardápio Scotia Cavalier Shad é o 
nome do cachorro que acaba de ganhar 
seguido duas vitórias, como o melhor 
das exposições de Pelotas e Porto 
Alegre. José.Fabricí, o dono, 
vibrando com o sucesso e, para 
comemorar os prêmios receberá um 
pequeno grupo para jantar, amanhã 
••• Marta Macedo foi hóspede de 
Pirusa e Heman Milberg, em Buenos 
Aires, e estavam entre os convidados 
de Dona Manuela Chaves Figueiredo 
que reuniu um grupo de amigos para 
jantar, lá mesmo na capital portenha. 
Outras presenças: Bebeto e Sandra 
Hervê Chaves Barcellos, Lea Penna 
Padilha, Juremy e Mário Aurvalle " * 
Ingrid Schneider viajando para o Rio. 
Causa: assistir leilão do Barreto, no 
Solar das Antigüidades • • • Sucesso no 
"black tie" do"Country Clube", 
quando Álvaro e Jane Torres reuniram 
todo Porto Alegre elegante 0 0 0 

Gramado movimentada neste fim-de-
semana, pois Cláudio e Annelise 
Tofhern Abrante subiram com um 
grande número de amigos para um 
jantar. Entre eles Genuíno e Dulce 
Issler Ferreira, Neiva e Bida Terra Leite 
••• O ator / manequim fotográfico 
Luís Francisco Fabretti entra em nova 

profissão: agora também é "marchand 
de tableaux", na Galeria do I.A.B., que 
está expondo os trabalhos de Paulo 
Roberto Leal. Aliás, um dos bonitos 
múltiplos foi adquirido por Mário 
Pereira Mário e Luísa Maranhão 
Centoinani estão firmes mesmo em 
Porto Alegre, deixando por um ano 
Roma e Nápoles. Mário está 
trabalhando na V R M — Consultores 
Associados e Luísa o assessora. Apesar 
de ter sido musa do Cinenía Novo nada 
quer em ficar diante da câmara, agora 
quer dirigir um filme e já tem roteiro 
preparado. Também desistiu das 
passarelas, apesar de na Europa ter 
sido manequim de Cardin"* Muito 
boa a individual de QdilaJVJístdner, 
qWêsIFnos últimos dias, na Galeria do 
Banco Ítalo-ide lga.Jjirted os seus 
trabalhos ficarão em FõrtõTOegrê; nas 
pinacotecas de José Fidelis Coelho, 
Hermínio Dallegrãve^ SiiTev Alêncàstro 
Guimarães. Anita Baumínger e Sara 
Sampaio Oliveira: outro trabalho vai 
para a Alemanha, adquirido por Franz 
W. Matthies e os restantes voltam parã 
Ribeirão Pj f tn, naá£jQdüaJ£sMe • • • 
Em chá e jogo para a cr eche Mamãe 
Margarida, Vera Lia Cavalheiro reuniu 
um grande grupo de mulheres. De 
noite, ela e Amaro, seguiram com a 
festa, dessa vez para um uísque e 
biriba, com pequenas mesas armadas 
pelo "l iving". Estavam Marlise e Ciro 
Barbiero, Roberto Gigante, Sandra e 
Heron da Rocha, Edgar Chiacchio, 
Sidney Alencastro Guimarães • • • Um 
pequeno jantar serviu para Rosa e 
Ricardo Bastian reunirem amigos, 
como Sandra e Bebeto Chaves 
Barcellos, Helena Beatriz Chaves 
Barcellos Macedo, Roberto e Marta 
Soares, que estão de partida para 
Buenos Aires e Motevidéu • • • O 
Petrópolis Tênis Clube comemorou 
aniversário no dia 31, com um grande 
baile. O convite trazia a assinatura de 
Rogério Caldana, diretor social* •• 


