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SOCIEDADE 

Ana Maria Limaverde e Eduardo Caldeira, no Caiçara Clube. 
Walter Denari comunica-nos toda a programação de aniversario da Associação dos Cirurgiões Dentistas: dia 3 às 8h30, missa em ação de graças na Igreja do Se-nhor dos Passos; às 20h30 o dr. Dalton Nu-nes da Silva falará sobre "Educação Odon-tologica" e às 21h30 será homenageado o dr. Geraldo de Oliveira Maia, ex-presiden-te da Associação; dia 4, às 21 horas, o padre Waldemar do Valle Martins fará uma pa-lestra com tema social; dia 5, uma palestra cientifica no mesmo horário. Para comple-tar, no dia 6, no "Chico's", vai acontecer 

em traje a rigor a Ceia de Aniversario. • 
A nossa muito querida Zezinha Re-zende, poetisa santista, autora de "A Rosa Desfolhada", será muito cumprimentada no dia 2 de outubro, pois estará acontecen-do com seu aniversario. • Nesse mesmo dia, Sandra e Carlos Ca lçadadaKia i t e s -tão convidando para a inauguração, às 19 horas, da exposição conjunta das artistas Odilà Mestriner (desenhos, nanquins e co-lagens) e Mirley Freire (desenhos pastel). • 
Nercio de Lima Azevedo e sra., ela 

nascida Angela Carneiro da Cunha recebe-
ram na tarde de segunda-feira para o ca-
samento civil de Ricardo Carneiro da 
Cunha com a senhorita Regina Maura da 
Silva Bueno. O champanhe espocou logo 
após a cerimonia. 

• 
Amanhã, mais uma vez, o Clube de 

Cinema vai a São Paulo para levar um 
grupo que aplaudirá um espetáculo tea-
tral com direção de Antunes Filho. Esta-
mos falando de "Black Out" de Frederick 
Knott, traduzida por Millor Fernandes. 
Esta peça está sendo inclusive filmada em 
Nova York, com Audrey Hepburn no papel 
principal. Na cena, em São Paulo, muitos 
artistas de renome: Eva Wilma, Regina 
Duarte, Ivan de Albuquerque, Newton 
Prado e outros mais. "Santos precisa com 
urgência de um moderno Teatro Municipal, 
seja ele onde for." 

• 
Também amanhã, Maria Dos Anjos de 

Almeida Garret vai desfilar pela nave da 
Basilica Menor de Santo Antonio do Em-
baré e tornar-se pela lei de Deus a senho-
ra Rivaldo de Castro. 

• 
Do presidente do VII Salão da Crian-

ça nos vem o convite para a solenidade de 
inauguração que vai acontecer no Pavilhão 
Internacional do Ibirapuera, às 21 horas 
do dia 29 de setembro. • Darcy Penteado, 
que atualmente mora em Roma, e precisa 
tratar de negocios aqui no Brasil veio apro-
veitar para estar presente na abertura da 
Bienal, onde vários trabalhos seus estão 
expostos. • No dia 30 proximo, o Centro 
Cultural Brasil-Estados Unidos vai eleger 
a sua Miss 67. Fomos convidados para o 
juri e lá estaremos. 

• 
Dr. Antonio Rodrigues Braz Jr . 

Gladstone Ludovina Rodrigues Braz, Ma-
rina Santos Silva e Marino de Almeida e 
Silva são os organizadores do jantar de 300 
talheres com musica de Os Selvagens, que 
também está marcado para acontecer no 
dia 29, no It Clube, numa promoção do 
Núcleo de Santos da Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais. 

• 
Para o jantar dançante organizado pe-

lo consulado da Grécia, com um desfile das 
ultimas novidades da moda apresentada 
por Gato Boutique, são patronesses as se-
nhoras Leila Skepis, Ismar Helena Azruza, 
Isabel Sada Albano, Maria Rita Pinheiro 
e a cronista Alik Kostakis. Os convites po-
dem ser encontrados com estas senhoras, 
com os senhores Solon Spanoudis e Anto-
nio Domingues, na "Gato". • Aparecida 
Bergamo, convidou para o jantar de con-
fraternização dos dez anos do SENAI em 
Santos e jubileu de prata do de São Paulo, 
que esteve na pauta do dia 22, no Ilha 
Porchat Clube. 


