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Carrossel 
Da Sociedade 

IA SUA casa de campo, em Atiftaia, o sr. 
rturllo Macedo, superintendente do Banco 
í acionai de São Paulo, recebeu inúmeros 
nimprimentos dos seus amigos, que foram 
tbraçá-lo pelo seu "niver". 

UMA DAS MOÇAS mais simpaticas e 
charmosas da sociedade paulistana, Ana 
Maria Sodré, casa-se em setembro. O 
seu vestido de noiva com a etiqueta 
de Pierra Balmain e o arranjo de ca-
beça é de Gilbert Orcei. 

ONTEM NA RUA PETROPOLIS, 42, os Via 
íiniir Pereira Cardoso, ela ê a conhecida Ru-
te Escobar, receberam gente do teatro para 
homenagear o sr. Ademar Almeida Prado. 
Ele foi o responsável pelo sucesso da Sema-
na Popular do Teatro, realizada sob o patro-
jinio do Jóquei Clube. Presentes o prefeito 
Faria Lima e sra., Nidia Licia, Cacilda Beclter 
Valmor Chagas, Maurice Vanenu e sra.. Ma-
ria Delia Costa. Sandro e mais jornalistas e 
sriticos de teatro. 

OS CARIOCAS não deixam por me-
nos. Já fizeram piada, depois que vi-
ram Babi Pignatari almoçando com 
um grupo, onde estava, também, a co-
nhecida" Nataiia Timberg, a "Soror He-
lena" da novela. "Coitado do Alberti-
nho. Arranjou mais um candidato pa-
ra pai...". 

CARMEM TERESINHA MAYRINK VEIGA 
chegou ontem a São Paulo, viajando em seu 
avião particular. Está hospedada em casa 
íe seus pais. 

A BELA CHACARA "Chipre" de Nico 
Cabriades, na estrada de Cotia, esteve 
domingo cheia de gente, principalmen-
te da colonia grega. O cônsul da Gré-
cia, Leonidas Vrailas e sra. estiveram 
presentes e comandaram as danças 
gregas, como "Sirtaki", "Kriticos", dan-
ças estas que são o coqueluche das 
buates do Rio e também de São Pau-
lo, depois da apresentação do filme 
"Zorba, o Grego". 
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CEMNA VARGAS DO AMARAL PEIXOTO, 
neta do presidente Getulio, está se dedican-
do ao jornalismo. Ela está terminando, no 
momento, um estudo que pretende publicar 
sobre os lideres dos diversos setores da vida 
vicional. 

INICIANDO OPERAÇÕES oficiais em 
nossa capital, ainda este mês, mais 
uma Companhia de Credito, Financia-
mento e Investimento — SOCREDITO 
S. A. — pertencente a importante gru-
po financeiro de nossa capital, com 
ramificações em Minas Gerais. 

A SUA DIRETORIA ê constituída pelos srs. 
João de Sousa Bispo, presidente; Roberto de 
Faria, vice-presidente; Jandiro Vilela de Frei-
tas, superintendente: Geraldo Machado Conti-
jo, diretor-gerente e Nelson Afonso Borges 
como diretor-administrativo, nomes estes 
muito bem relacionados nos meios econômi-
cos e financeiros de São Paulo. 

TERESA CRISTINA RODRIGUES, que 
mora no Rio com seu pai, numa bela 
casa no Largo do Boticário, virá a 
São Paulo para passar seu aniversario 
que é no dia 7 de agosto. 

UM GRANDE CINE-DRIVE vai ser inaugu-
rado, no Rio, até o fim do ano. Terá lugar 
para 430 carros, com boliche e pista dc dan-
tas. O local é a Lagoa. 

EM SAO PAULO teremos de 5 a 11 de 
setembro, na Fundação Alvares Pentea-
do, o I Congresso Sul-Americano de 
Ceramica. Vai reunir empresários, ar-
tistas e técnicos de ceramica da Ar-
gentina, Chile, Venezuela, Colombia, 
Peru, Paraguai e Brasil, para debates 
sobre os resultados dos últimos es-
tudos e pesquisas. , 

% GALERIA SETTA, apresentará uma mos-
tra de desenhos e colagens dia % de agosto, 
le Odila Mesiriner, artista de Ribeirão Pre-
o, premiada em vários salões. 

DIA 4 DE AGOSTO, ÀT 21 horas, no 
Teatro Paramount (que é teatro da Fi-
larmônica) "Concerto de Gala" de 
apresentação da Orquestra Filarmônica 
de São Paulo, sob a batuta de Simon 
Blech. Nesta noite estarão presentes 
autoridades estaduais, municipais e 
Forças Armadas. 

O JANTAR que Luisa e Henriquinbo Cunha 
Bueno ofereceram na semana passada, foi dos 
tnais "bem". Começando: foi tudo à luz de ve-
as, em belos castiçais; 110 orgão estava o 
nestre Galvão; as mesas com toalhas de ren-
!as r rosas amarelas? O champanha era 
Brut" e a anfitriã Luisa estava bela num 
nodelo preto, colar de pérolas e brilhantes. 

ONTEM, no Teatro de Arena, houve a 
estreia de "O Neca do Pato". • SE-
GUINDO para o Rio, esta semana pa-
ra assistir o Grande Prêmio, Cosette 
e Antonio Lico. • ROBERTO ASSUN-
ÇÃO lecionando "bridge" a todo vapor. 
• A NOVA LINHA de escrivaninhas 
da galeria contemporânea será apre-
sentada durante um coquetel, às 10 ho-
ras do proximo dia 29, na Praça Roo-
sevelt. * MARILTT VILA LOBOS, e o 
bonitão Bento Carlos Buenos, estão 
em grande "love". 


