
sebastião silva 
Esta noite, no ginasium de espor -

tes da Faculdade de Medicina, a XX 
Turma de Médicos estará promoven-
do o tradicional Baile Junino, com 
todas as características próprias do 
evento. A Comissão Organizadora 
promete, ainda inúmeras e agrada-
veis surpresas. Presença musical do 
conjunto jOriginal Sôm. Traje ti-
pico ou esporte. 

Um dos super-quentes programas 
para a noite de hoje, sem duvkU 
alguma, é marcar presença na boate 

"azul-marinho" do Clube de Camro 
da Recreativa. O local é agradavel, 
musica ao vivo com o excelente con 
junto Recra-Sôm e mais o sambist,1 

Swing. Para completar, o maitre A-
raujo está preparando aqueles pra-
tos especiais. Reserva de mesas pe 
lo fone 34-1035. 

A partir do próximo dia .15. a 
Kodak Brasileira estará lançando es-
petacular promoção, inclusive com a 
distribuição gratuita de filmes. Em Ri 
beirão Preto, a promoção será feita 
em conjunto com o Cine Foto Miva-
saka, aqui ao lado do Diário de 

Noticias. Marly Lemos. Promotora 
de Vendas da Kodak, está cuidando 
dos detalhes. 

Meias elásticas para 
varizes, nacionais e 
estrangeiras, cintas para 
gestantes • cintas sauna. 
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Marca folhinha no dia de hoje o 
Dr. Hélio Fóz Jordão, latvnhciro e 
construtor dos mais conceituados e ti 
gura de projeção em nossos me'os so 
ciais. A noite, na bela vi venda do 
casal Marina-Dr. Hélio pó/ Jordão 
um grupo de parente1; e amigos se-
rá recepcionado para comemora; a 
grata efeméride. No:s s melhores 
cumprimentos. 

Palestra Italia, atrivé-í de s e . a u 
«•«Ic Departamento Social, m u r e b ni 
comandado pelo ÍM\Í Fernando Pin-
to, promoverá no proximo dia 16 o 

ti adicional "Baile !us N >• u.vidos'" 
A noitada dançante contará com a 
presença musical do excelente con-
junto Musical Sôm-1, da capital. Tra 
je esporte. 

Foi inaugurada, quinta-feira, as 
21 horas, na Galeria Astréia, a expo 
sição de pinturas da renomada pinto 
ra ribeirãopretana, Odila Mestriner. 
Destacadas figuras do mundo da arte 
e da sociedade paulistana prestigia-
ram o acontecimento. As obras de 
Odila Mestrinér, como sempre a-
contece, recebeu referencias elogiosas 
por parte dos críticos especializados. 

Sob a orientação do maitre João, 
do Buffet Avenida, voltou a funcio-
nar o restaurante do Clube Hípico de 
Ribeirão Preto. Todos os domingo-, a 
partir das 11 horas, estará sendo 
servida a deliciosa feijoada à cario-
ca, preparada com aquele esmero e 
capricho. Os associados podem oro 
videnciar reserva de mesas na secreta 
ria do Clube Hipico, aos sabadoc 

Boate do Clube de Campo ck. 
Clube de Regatas recebe esta noile, a 
partir das 22 horas, associados e co; -
vidados, para mais um jantar dançan 
te. Esta noite, dedicada aos Namo-
rados, tem uma atração especial: o 
cantor Wilson Miranda. Reserva de 
mesas na secretaria do Clube, cum a 
srta. Helle Nice. 

Segunda-feira, quem estará segui n 
do com destino a capital do Estado, 
é o Dr. Luiz Carlos Bianchi. Ele vai 
participar de um Curso de Aüdiologia 
e Especialização, na Santa Casa, que 
terá a duração de uma semana. As-
sim. somente no dia 16 é que o Dr . 
Luiz Carlos Bianchi estará de regres 
so a Ribeirão Preto. 

Programado para o próximo saba-
do, dia 16, na séde social da Socie-
dade de Socorros Mutuos, o VI Bai-
le dos Corações. A noitada dançante, 
que promete ser das mais animadas, 
vai contar com a presença musical 
do excelente conjunto Grupo 17, cu-
jo repertorio musical está agradando 
à beça. Traje esporte. 

Estamos sabendo que os "caps" 
do Umuarama Recreio Hotel estão 
bolando uma serie de promoçoes pa -
ra a boate do Hotel. Ainda de acordo 
com as informações que recebemos, 
o? referidos shows, com a pr^.-nça 
de destacados nomes da televisão, te 
íão inicio no mes de agosto O An 
dré Miloná nada diz a respeito, mas 

sabemos que tudo ainda está nu l- í-
se do segredo. 

Quem recebe muitos abraços e 
cumprimentos nesta data, peia pas-
sagem de mais um "nat", c a exma 
sia. Rosinha Beneiti, digníssima c-
posa do sr. Fioravua;:« Benetú ( íe. 
ex-presidente da ACMCKP) ; liga 
ra de destaque em nossos meios st ci-
ai;- Ao ensejo do registro -mdeieça-
n os a distinta aniversariante <>s nos 
sos melhores cumprimentos. 

Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras "Barão de Mauá" contratou 
o prof. Algidras Julian Greimas. da 
Soborne e considerado uma das 
maioies autoridades em Seminolo-
sia-linguistica, para dar um Curso 
sobre Analise da Narrativa". O Prof 
Greimas chegará no dia 3 cie julho 
procedente de Paris c o Curso será 
no período de 4 a 22 daquele mes 

Marca folhinha no dia de hoje o 
Dr . Cid Salomão, ?dvogado dos 
riais concei:nados, homem de crnpre 
sa e figura de projeção em nossos 
Tn .-ios sociais. Ao ensejo do regiscro 
eu V.reeamos ao ti stinto aniversário-
ic nosso parí.rular amigo, ao IU.US 

«.fusivos cumprimentos. 

Programa de hoje a noite é das li-
ma esticada. Ribeirão Preto é cidade 

privilegiada, pois conta com inúme-
ros locais. E 'só escolher; Churras-
caria Galpão, Chaléco, Boate do Clu 
be de Campo da Recreativa, Restau-
rante do Bosque, New Mon, Varan 
da, Lanchonete do Mosteiro, Canti-
na 605, Lanchonete do Posto Alvora 
da, Cantina Cairo, Chopão, Canéca 
de Prata, Boate do Clube de Rega-
tas e etc. 

GISELE, filha do casal Cida-Dr. 
Arthur Belem Novaes, com sua be-
leza, charme e simpatia, enfeita a co-
luna de hoje. 


