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racicaba, tem sido um ponto de encontro de a-
migos e gente importante da sociedade local. 
Neste fim de semana, na sexta, no sábado e no 
domingo, lá estiveram o sr. Prefeito Munici-
pal, o sr. Presidente da Camara e vários verea-
dores, que depois da primeira visita, ainda vol-
taram era seguida com seus familiares, para 
saborear os gostosos! pratos rápidos que lá são 
feitos ,como filés, ura prato na base de cascu-
dos* pizzas, etc. Ambiente muito gostoso e aco-
Ihedor, com linda vista para a cidade. 

REDE GLOBO EM NOITE 
DE COQUETEL 
Os planos para a rêde do interior, da Glo-

bo, são sensacionais. E a cidade de Ribeirão 
Prêto figura no esquema do canal, como cidade 
chave e que vai merecer um carinho ainda 
maior por parte do seu pessoal. Isso já começou 
há algum tempo, com o som e a imagem que 
todos têm no v deo de cada televisor da caíe-
cap. E vai continuar a:nda mais, quando se a-
nuncia que a Globo inclusive passará a ter a-
qui, uma firma para representá-la, a Campos 
Ramos, dos amigos Jovino Campos e Antonio 
de Barros. E irá reunir a nossa sociedade, as 
classes empresariais, não só daqui como de to-
da a região, num finíssimo coquetel, que já 
está marcado para o dia 13, na Sociedade Re-
creativa, quando aqui estarão os dirigentes do 
Canal 5 de São Paulo ,e entre êles o íris, o Dio-
nísio e tantos outros. A Globo vai mostrar num 
filme, durante o coauetel, tudo aquilo que a 
rêde está fazendo pelo interior. E posso adian-
tar que gradativamente serão inaugurados trans 
missores ainda es+e ano: dia 10 de outubro, em 
São José do Rio Preto; dia 15, em Marilia e A-
raçatuba; dia 30 em Araraquara e dia 30 de no-
vembro em Assis e Ourinhos. 

UM POUCO DA ARTISTA 
ODILA MESTR1NER 

A parar da V Bienal, tem exposto regular-
mente em todas as Bienais de São Paulo e das 
Pré-Bienais. Expôs várias vezes no Salão Na-
cional de Arte Moderna, Salão de Belo Hori-
zonte, Salão Paulista de Arte Moderna, Salão 
de Ar+e Contemporânea de Camninas, I Bienal 
de Artes Plásticas de Santos, Salão de Arte Mo-
derna de Curitiba e no Panorama da Atual Ar-
te Brasileira (Museu de Arte Moderna) em 1971. 
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Andrade, a eficiente secretária do dr. Arthur 
Belém Novaes. Parabéns. 
ic Foi um sucesso total o almoço beneficente 
realizado domingo no salão das Casas de Be-
thania. Durante o mesmo, foi sorteado um qua 
dro à óleo, doado pela sra. Linda Innecchi, e 
que coube em sorteio, para a sra. Anna Neu-
mayer, que por sua vez ofereceu à Diretoria 
da referida instituição, uma belíssima colcha 
espanhola, de grande valor, para ser sorteada 
oportunamente. Por nosso intermédio a comis- £ 
são está enviando um agradecimento a todas as • 
pessoas que deram seu valioso apoio à realiza- t 
ção filantrópica. r 

jose Fernando Corrêa, Maçlemer Ribeiro, Jcse 
Luiz Brandão e TatinHa Brandão, Marinez Bran 
dão e Papú Almeida Prado, que também n w c a -

i r Esteve em nossa cidade, no fim da semana, 
em visita a sua genitora, a senhora Olinda En-
grácia de Oliveira, o dr. Walter Engrácia de 
Oliveira, Diretor da Faculdade de Saúde Públi-
ca de São Paulo. Dr. Walter. daqui seguiu pa-
ra o Rio de .lanei-o para participar do 8o. Se-
minário de Docentes de Saneamento de Enge-
nharia e matérias correlatas. 
•àr Recebendo muitos abraços hoje, nos seus-
lindos doze anos, a menina Rosane Andrade da 
Costa, filha do casal Doris-José Ignácio da Cos-
ta. Vai por certo haver a festinha de aniyersa-
rio, com a presença í>miguinhos e carentes 
e espec;almente da titia Genv Brequinho de 

ram presença na magnífica festa em prol do 
AFAE. (Foto de Maclemer). 

Dessa participação recebeu duas dezenas de 
medalhas e Prêmios Aquisição, na X Bienal, no 
Salão Paulista, Bienal de Artes Plasticas de 
Santos e outras. Exposições individuais no Rio 
de Janeiro, São Paulo, São José do Rio Preto, 
Ribeirão Preto e Florianopolis. Figurou em uma 
exposição coletiva de artistas brasileiros nas 
G.alery Four Planeis, de Maryland, USA. E', 
ainda, artista contratada da Iramar Gallery de 
New York. Possui obras no Museu de Arte 
Contemporânea de São Paulo, Fundação Alva-
res Penteado, Pinacoteca do Estado Depto. de 
Educação e Cultura de Santos, Palacio Itamara-
tv, Brasilia, Museu de Arte Moderna de Curi-
tiba, Museus de Arte Moderna de Curitiba, Cam 
pinas, Florianopolis, Vitoria e Brasilia. E' fun 
dadora do Museu de Arte de Ribeirão Preto e 
seu nome figura na Nova Enciclopédia Delta-
Larousse, no Dicionário das Artes Plasticas do 
Brasil, de Roberto Pontual e no Profile of Tre 
New Brasilian Art, de P. M. Bardi. 

Casal Emiliano Magalhães, da sociedade local. 
(Fotorama) 
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