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Na Cartilha do Turista, editada pelo 
Conselho Municipal de Turismo (onde Edna 
Peressim é relações publicas) estão todas 
as informações para programas santistas. 
Muito bem bolado este catalogo. Parabéns 
ao senhor presidente do CTT, Waldemar 
Ribeiro Xisto, que tem feito o máximo por 
nosso agonizante turismo.® 

Vidas Secas, com direção de Nelson 
Ferreira dos Santos, baseado no romance 
de Graciliano Ramos, é o programa de ho-
je da "I Mostra de Cinema Brasileiro ' que 
o Clube de Cinema de Santos apresenta até 
o dia 6 no cine Caiçara. Amanhã, é a vez 
de "O Padre e a Moça". 

Para assistir à ultima apresentação da 
mais espetacular peça levada nos palcos 
paulistas deste ano, "Marat Sade", sobe 
hoje mais um grupo organizado pelo Clube 
de Cinema. "Santos precisa com urgência 
de um moderno Teatro Municipal, seja ele 
onde for." "O Rei da Vela" será aplaudido 
por outro grupo, depois de amanhã. No 
dia 5, será a vez de "O Milagre de Anne 
Sullivan". E "Homens de Papel", peça do 
santista Plinio Marcos, autor de "Navalha 
na Carne", finalmente liberada, será vista 
no dia 17. 

POR AQUI E ALI 

SOCIEDADE 

Maria dos Anjos e Rivaldo, no altar de Santo 
Antonio do Embaré 

Tereza Wolff, cronista social, convida 
para sua Noite dos Dez Mais, que vai estar 
na pauta do dia 20, no "Chico's", Ilha Por-
chat. Um desfile de modas masculinas vai 
acontecer nessa noite, em beneficio da Ca-
sa de Estar e Labor, quando os mais ele-
gantes serão apontados por um juri, do 
qual participamos com muito prazer. 

Amanhã às 19 horas, a Kiart convida 
especialmente para o "vernissage" das ar-
tistas brasileiras Odila Mestriner, paulis-
ta e Nirlei Freire, mineira, que estudou e 
mora em São Paulo. Ambas jovens e bas-
tante premiadas. Odila tem inclusive a 
medalha de prata do "Salão de Arte de 
Santos", de 1962, e seus desenhos partici-
pam da Bienal deste ano. Nirlei faz refle-
tir nos guaches toda a sua juventude, e 
uma tristeza espontanea, onde os elemen-
tos pairam suspensos à espera da sedimen-
tação futura. 

No dia 3, com uma missa de Ação de 
Graças, inicia-se a semana de comemora-
ções de aniversario da Associação dos Ci-
rurgiões-Dentistas. . . Diná Nascimento 
prepara seu novo livro de poesias, para 
lançar brevemente. . . A Cia. de Fadas de 
São José, das Bandeirantes de Santos pro-
moveu ontem um chá na Casa da Madei-
ra, com desfile de modas mirim e uma peça 
de teatro infantil, dirigida por Maria Lúcia 
Alves de Souza. . . O Uirapuru Atlético 
Clube foi inaugurado em sua novíssima se-
de da Marechal Deodoro, no dia 23 pas-
sado. . . Depois da mostra de Odila e 
Nirlei que_se inaugura na Kiart,~ã galeria 
iniciará a exposição do retratista carioca 
Arruda, dia 20. . . Chegaram ontem da Ar-
gentina, onde estavam em lua de mel, Ma-
ria Luisa e José Fernando Doubek Lopes. . . 
Na Galeria Velho Brasil, de Rui Moraes 
Barros, há antigüidades e objetos para de-
coração, alem da ultima novidade para um 
presente genial e uma seção ultramoderna 
de modas femininas. . . A Velho Brasil é 
no Super-Centro Comercial do Boqueirão, 
onde o Juan (camiseiro e calceiro) e "Tu-
ti" inauguraram na semana que passou sua 
boutique, na bossa "Carnaby S t r e e t " . . . 
O jantar volante, com um exclusivo gru-
po da sociedade, parece que vai estar este 
mês na pauta de uma quinta-feira. . . 
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