
Dl bruno de lacerd 

ir Quem foi viu, o sensacional show que Clo-
dovil estreou segunda-ieira na Boile UP S em 
São Paulo, onde o figurinista maior deste Bra-
sil mostra sua versai.lidade can ando em vários 
idiomas e satirisando o que acontece oeiá ai. O 
moço vai ficar em cartaz durante algum tempo 
e seu trabalho será em Beneficio de Entidaües 
Benemeritas de São Paulo. Vai ai nossos aplau-
sos pelo espetacular show e pelo esnirito huma-
no do Clodovil que eu conheço. . . 
ir "Toquinho na boca da noite" é o show que 
teremos oportunidade de ver na sexta-feira 
na Cava do Bosque, uma promoção da III Tur-
ma da Biomedica da Faculdade de Ribeirão Preto 
Barão de Mauá. 
i r Rosa Maria Consoni esteve circulando este 
inicio de semana na super-cap, alem de ir assis-
tir o grande acontecimento social, Rosa foi ver 
grande lançamento de Moda para a K&do. 
i r Em matéria de shoW' os ribeirãopretanos, 

, vão delirar pois vem aí. Regeria, o travesti mais 
badalado do Brasil, e com (ele ou ela). Àgildo Ri-
beiro e Pedrinho Mata, que ora apresentam 
na Café Concerto no Show Misto Quente. 
i r Os abraços ná terça-feira foram para o 
amigo simpático Camilo Cury, que recebeu os 
amigos numa informal reunião. 
i r Cezar e Magali Wady Rablry, estiveram 
circulando pelas belas praias de Cabo Frio e 
Guanabara em viagem de descanso. 
i f Sinal verde para as garotas, esta residin-
do em, Ribeirão Preto, um jovem dinâmico ho-
mem de empresas, estou falando do simpático 
Joronimo Coimbra Bueno. carioca alinhado, e 
alem de tudo o que há de melhor em se íratan 
do de bom partido, não pela sua grande pioje-
ção social Nacional, mas sim pelo o que ele é, 
com tudo isso é uma criatura que classifico como 
ir Hoje as 20,30 horas ó hora de arte no En-
contro, quando Odiia Fulvia, Nairzinha foguei-
ra, Carmem Nely, Una Luzzo, Francisco Amen 
doía, Ulieno, Vaccarini, Leonelo Bèrti. .'. es-
tarão inaugurando uma exposição de. Presente 
com Arte Neste Natal, são minis trabalhos destes 
laureados artistas que estarão expostos na ba-
dalada mim Galeria do Encontro. . . 

o "assunto 
e Arte, é o que teremos oportunidade de ver-
mos no proximo dia 9 na Mini Galeria do Encon-
tro a exposição da sensacional Leticia Maria Mar-
ques Siqueira. Moça bonita mineira e muito ta-
lento . . . 
i r Amanhã é dia de jantar em Sertãozinho, no 
clube Literário e Recreativo, quando um grupo 
de Senhoras daquela sociedade que fazem par-
te do Voluntariado da Santa Casa, estarão pro-
movendo noite tipicamente Árabe. Sucesso já 
esta previs to . . . 
i r E por falar em Sertãozinho. Hoje é dia de 
muita festa na terra do açúcar — pois a cidade 
es fa comemorando seu aniversário, eorn desfi-
les. carros alegoricos e escolha; da Rainha do 
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ENCONTRO DE ARTISIAS: 
No dia 5 cie dezembro 21.00 noras 
artistas Iccais exporão t rabi 'nos na 
Feira de Arte, à Rua Barão d.i Amazo-
nas, 981. Trata-se de sagtv.tâe* aiiisU-
cas para piesentes do Nata l os tra-
balhos serão de Vacarini, Amendola, 
Berti, Nair Nogueira (espxu, cio Dr'. 
Antônio Duarte Ncgueiia), Ulienc-

Nely, Fulvia e Odila Mestriner. 

AH, NOSSOS ARTISTAS 
VACARINI, ODILA. FULVIA. AMENDOLA, ULIENC 
NAIRZINHA, CARMEM NELI e outros estarão inau 
gurando no próximo dia 5 uma linda exposicãc 

t 3 S a l i ? o s seus. na casa O ENCONTRO 
ODifí&iO — s ' 


