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pai de criar um público para o teatro e ao mes-
mo tempo possibilitar a formação de boas equí 

. j>es teatrais aqui mesmo em nossa cidade. 
Recebi o cartaz que Odilla Mestriner me en-

viou. Com a intenção de divulgar seu acervo, o 
Salão de Artes de Santo André coloca em seu 
cartaz promocional alguns de seus quadros mais 
expressivos. Neste ano, foi escolhida obra de 
Odila Mestriner uma das maiores expressões* 
das artes plásticas no Brasil. Impresso nas co-
reS originais, verde e azul. com letras pretas so-

Ibre fundo branco, o cartaz recomenda mais es-
| t e Salão de Santo André. 

festa de congraçamento' dos clubes foi ò 
que aconteceu no Regatas ante-ontem, sob a ba-
tu ta do Sérgio Rocha. Na entrega dos troféus 
Clubes da Cidade estiveram presentes represei! 
t.antes da imprensa maior do pais, e dos clubes 

•mais badalados daqui e de fora . 
Muito elegante o jantar servido na recep-

ção, com cardápio especialmente confecciona-
do pela Editora de Catálogos Telefônicos do 
Brasil. Uma pasta para ser guardada como lem-
brança pelos homenageados, amigos parentes. 
Luci Lucas esteve por aqui transando a vencia 
de um dos maiores iates brasileiros, parece que 
o negócio vai ser mesmo fechado aqui,, com um 
dos nossos ."caixas a l tas" . . . ao mesmo tempo 
acabou convidando para um cruzeiro à bordo 
de um dos veleiros cia Cruziuar. Durante as 
viagens -percorrem-se praias e ilhas do litoral 
sul fluminense, na região da baia de Angra 
dos Reis. Em um dos próximos fins de semana 
estaremos lá! 

Mareia Maria, filha do cátftf Jarbas-A^are-
rida Massullo, aniversariou no sábado e deu 

.Sfesta imensa na Recrê. O pa i ' é diretor do SE-
NAI e à hiã'e tem entre outros, o dom de bolar 
enfeites para festas 


