
DIÁRIO DA MANES 

O QUE A SOCIEDADE MAIS COMENTA 

Concorrendo .com mais sete agências de publicidade, a 
D .P . L. de Ribeirão Pretou venceu a concorrência públi-
ca da Prefeitura Municipal da cidade de Cravinhos, para 
a campanha publicitária do Centenário da vizinha cida-
de. Já tive ocasião der ver um dos ;car;ázes alusivos à da-
ta e posso adiantar que. foi Idealizado corri muito bom 
gosto © arte; E' mate' um sucesso dá jovem agência ri-
bejrãòpreíana,, que. por sinal tem apresentado ótimos anún-
cios em jornais, TV e outros veículos. 

Quem está rodando há dias com um Camaro muito boni-
to, é o Jader da Costa Moreira, da Dental Ribeirão Pra-
to. Um carrão, sem dúvida alguma. 

Com sua nova residencia nos altos da Rit>ei-ânia o jo-, 
vem casal Cláucia-Giiberto de Paula e Siiva, em agradável 
local, onde ergueram sua vivenda de' conforto e funcio-
nalidade. 

O dr. Migue! Máuad Neto, um dos responsáveis pelo La-
boratório de Análises Clínica Snta. Mònica, em palestra 
com o colunista, adiantou que seu laboratorio passou 
por uma série de ampliações e está cada vez mais ca-
pacitado a atendimento dos pedidos dos senhores mé-
dicos, inclusive com uma capacidade maior de exames 
e novas técnicas de imunofluorescência. 

Celso Pereira Júnior, jovem e dinâmico empresário tem 
sido o braço direito do seu genitor Celso Pereira na Ju-
cel, indústria de blocos de concreto, das mais importan-
tes da região. Celsinho passou o último fim de semana 
curtindo as praias de Ubatuba, em período de férias e 
deverá estar de volta em breve para retornar às suas 
atividades. 

A charmossissima Marota Guimarães Prado e todo o seu 
ciã, já de regresso de temporada de férias ria Foz do 
Iguaçu, contando que o passeio fqi magnífico; adorando 
iudo por lá, especialmente o Hotel das Cataratas, onda 
todos se hospedaram. 

Maria Cristina Potério comunicando o novo endereço de 
sua Escola Maternal "Toca do Coelhinho", na Avenida 
M.eira Júnior n9 1728 e mandando o roçado de q u e as 
matrículas ainda estão abertas; , 

Neste final de ferias, circulou entre nós, em período ds 
ferias o jovem Marcelo Ferraz Marcondes de Souza, que jâ 
seguiu para São Paulo, para reiniciar as suas aulas no 
Wíakenipie, onde (as curso de economia. 

Para a noite de hoje, a partir das 20 horas, na Socieda-
de uante Alighieri, será realizado um chá dançante, que 
está sendo promovido pela ACLE e seu departamento so-
cial. A música será do conjunto Grupo 17. 

Na Altino Arantes nP 1.128, na "La Puerta Casa de L'Arte", 
foi inaugurada ontem à noite uma exposição d» traba-
lhos de artistas ribeirãopretanos e entre eles Vacarlni, 
Odila, Ana Regina, Amôndofa, Píiblo, Fúlvia. Lina, sua res-
ponsável, convidou para aqui estar presente, nessa inau-
guração, o farnosíssimo Darcy Penteado, que foi um 
destaque na abertura dessa mostra de arte. 

Mareia Silvia Cintra deverá dentro de alguns dias, estar 
no Rio de Janeiro, para submeter-se aos exames na Va-
rig, para saber se ingressa ou não na bonita carreira de 
aeromoço. Qualidades não lhe faltam. 

Em reunião com o pessoal da GG Propaganda, José Ho-
mero de Oliveira aprovou o calendário para 1.976, das 
.3 lojas a a Casa Affonso. Já em março sâirá a primeira 
campanha deste ano. Homero disse que o aumento de 
verba promocional para 76 foi na ordem de 50 por cen-
to em relação ao ano passado. 

Waltinho Campos montou a TUSKA em Ribeirão Preto. E' 
uma linda, flora, localizada na Avenida Arnaldo Vitaiia-
no 1002 (F. 34-1122) e como ele mesmo diz, a Tuska "faz 
com que as inimitáveis cores da natureza façam parte 
do seu principal quadro, o seu jardim fornecendo tudo 
para que sua residencia se destaque pelo paisagismo na-
tural". E convida os amigos para conhecerem a Tuska. 

Seguiu na última quinta-feira para o Rio de Janeiro o jo-
vem e conceituado neurologista dr. Milton Luiz Lattit, ra ra 
ter um rencontro com seus ex professores e participar de 
um Congresso de Neuro-Radíologia, a realizar-se no- Ho-
tel Nacional, do dia 22 apresentará trabalho de sua es-

pecialidade, 

Em vôo direto Lisboa-Viracopos regressou na'semana 
finda para nossa cafecap o . distinto casal Alicinda-Tito 
Lopes, que pretende em definitivo, fixar residencia aqui 
em Ribeirão Preto, onde conquistou uma verdadeira k>-
gião de amigos. 


