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NOSSOS CUMPRIMENTOS 

Para a Associação Comercial e- Indus-
trial de Ribeirão Prêto que, em data 
de ontem, 13 de agosto, comemorou 
data de fundação, sob a presidencia 
de uma atuação profícua e impor-
tante para os destinos comerciais de 
industriais das terras roxas do Ri-
beirão Prêto. Como pa,rte das home-
nagens prestadas pela entidade que 
aniversariava, a presença sempre 
muito estimada do dr. José Papa 
Júnior que na cidade foi alvo de 
homenagens da nossa Associação. 

O PEQUENO ALEXANDRE, 

chegou dia 12, para ser o filhinho 
do casal Samir-Nilda Najar. Com no-
me de um grande homem, importan-
te f igura histórica, o garotão trouxe 
consigo a felicidade imensa e indes-
critível para os avos Nadim-Isaura 
Latuf e para o papai, professor uni-
versitário de lingua inglesa, na Ba-
rão de Mauá, que esperava por ele 
com certa ansiedade. Alexandre hoje 
é o centro de todas as atenções no 
lar feliz de seus simpáticos pais. Um 
mundo azul pra você, Alexandre. 

EUROPA EM TEMPO DE FERIAS 

De volta do giro internacional rea-
lizado pelos países europeus nestas 
ferias de inverno brasileiro, Stelinha 
Alves de Lima já curtindo as responsa 
bilidades de estudante de medicina, 
em Catanduva. 

RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA 

A moderna Teoria da Comunicaão ja-
mais perdoaria um caso destes e a s 

técnicas de jornalismo considerariam 
imperdoável. No entretanto, o caso 
será passivel de consideração s e nós 
explicarmos que a notícia já nos foi 
dada com defeitos de "codificação". 
Babado seguinte: publicamos ontem 
notícia sobre a vinda de Erlon Cha-
ves, notícia esta qüe assim nos foi 
dada. Qu e permaneçam os elogios fei-
tos ao magnífico maestro brasileiro 
porque absolutamente veridicos. Mas 
Erlon Chaves não vem, não senhores. 
Quem vem mesmo, com muito brilhan 
tismo e super musica é o Super 
Grupo Erlon José, para a boite do Re-
gatas, noite de 31. 

residência na. Avenida Sumaré, 
da cidade e bairro de elite. 

altos 

CASAL PARTICIPANTE 
sempre presente e sempre com muita 
alegria e simpatia imensa, Ricardo-
Elmara Ribeiro noite de sabado pró-
ximo passado, transando a noite no 
Clube Princesa Isabel, em Jabotica-
bal. 

ALTAMENTE ELEGANTES, 
Participando da lista das "dez mais" 
d e Orlandia e do grande baile das 
Elegantes, Marilisa Berti, Elaine Ma-
ria Alves Silveira e Elza Junqueira 
Leite de Moraes como expressões ma-
ximas d a arte de ser mulher. Charmo-
sas e elegantes, sobretudo. 

TEATRO + EXPô 
Noite de gala próximo dia 20 em 
nosso Teatro Municipal. Item primei-
ro: apresentação da peça "Prísidnei-
ros da 2.a Avenida'' e item dois: no 
saguão do Teatro, mesma noite, Expo. 
sição d e trabalhos dos seguintes ex-
poentes de nossa arte: Bassano Vaca-
rini, odi la Mestriner, Leonelo Beri. 
Fulvia Gonçalves, Francisco Amendo-
la. Item terceiro de nossa notícia: pro 
moção da Escola Ribeirãopretana de 
Artes, na qual podem ser adquiridos 
os ingressos. 

FOLCLORE VOZ DO POVO 

No proximo dia 24, partirá de nossa 
cidade uma caravana de jovens in-
teressados em folclore nacional com 
destino certo: terra das andorinhas e 
berço de Carlos Gomes. Vão em com-
panhia de Oravia Alves Ferreira pa-
ra assistirem à Festa Folclorica, a 
convite da profa. Léa Vigiatte, lá de 
Campinas. 


