
MOTO-CONTÍNUO
Guncho Maciel, que já está 

morando em Brasília, de cum- 
pleaños ontem, recebeu discre
tamente alguns amigos. ••• 
Comemorando na intimidade 
o aniversário de Mari Laud 
(leia-se Churrascaria Pampa). 
••• Para rever amigos 
encontra-se em Brasília o ex- 
deputado Aloysio Paraguassu. 
••• Flávia Marcílio afivelan
do as malas para um “tour” 
em Buenos Aires. ••• Os 
aviões continuam lotados para 
os feriados da Semana Santa. 
©•• Patrícia Lôbo passando 
o fim de semana em Goiânia. 
••• Mais um final de um 
belíssimo e assumido romance. 
Uma lástima! ••• Elson e 
Alice Cascão ultimando os 
preparativos do casamento de 
sua filha Elka. ••• E a ala 
jovem de Brasília toda agitada 
Íara o casamento do jovem 

Juliano Itabaiana. Mais um 
gatão que entra no rol dos 
homens sérios. ••• José Vil- I 
lar Dantas é o novo morador | 
do Lago Sul. ••• Marcelo l 
Veríssimo passando uns dias I 
na “Cidade Maravilhosa”.. 
••• André Bemardinelli mu
dando definitivamente para o 
Rio de Janeiro. ••• Em bre
ve a inauguração de uma loja 
de artigos finos - “Cerâmica 
Ely” - no Gilberto Salomão. 
Os proprietários são Raul e 
Glaucia Maranhão. ••• 
Cláudia Fernandes e Marcelo 
 Diniz de Melo dirão “sim” no 
 próximo dia 18. ••• Dirce 
 Quadros receberá para um 
 jantar em petit-comité e dia 17 
 viajará para os Estados Uni
dos. ••• Lia Amorim encan
tando suas amigas com bone
cas em louça e grande varieda
de de coelhos gigantes para 
Páscoa. ••• Condecorado 
com a Ordem do Rio Bránco, 
no grau de oficial, o conhecido 
e competente cardiologista 
 Antonio Teixeira de Souza. A 
comenda será entregue no dia 
24 de abril, o Dia do Diploma
ta. ••• Aplaudido de pé, na 
Cultura Inglesa, o filme As
sembléia Geral - 20 anos de 
UnB, do professor José Acioli, 
que narra a tumultuada exis

tência da nossa universidade. 
••• No dia 17, às 10: 30, a 
Secretaria de Serviços Sociais 
vai inaugurar o Centro de 
 Bem-Estar do Menor - CE
BEM - e das instalações do 
Centro de Desenvolvimento 
Social - CDS - Brasília na 
Vila Planalto, com a presença 
do governador José Omellas. 
••• Angela Fontes Villas 
E restando sua eficiente cola-

oração ao excelente Suzana 
Buffet, um dos melhores da 
cidade. ••• Mais uma vez 
o Chez Maliu, da 216 Sul, foi 
palco do encontro de amigas 
comemorando o aniversário 
de Jenny Kanyó e Neide Jan
veja. ••• Ao lançar seu novo 
disco Rita Lee estará com no
vo visual: acaba de fazer apli
cações de colágeno. ••• 
Encontra-se em Brasília, de 
passagem, Richard Foster, 
da Wall Street. Circulou 
por Brasília Cario Grillo, 
diretor-superintendente da 
Cinzano e da ABRABE. ••• 
Há 26 anos que eu fico pensan
do como seria receber um Os
car. Obrigado por acabar com 
a agonia. Shirley Mac Laine.


