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Hoje, 12 de setembro, domingo, é dia de Santo Apo-
linário e São Leônoio, lembrando a Igreja Católica o Doce 
Nome de Maria. 
* Lua Cheia. 
* História: O ex-bispo do Rio de Janeiro, Don José Joa-
quim da Cunha de Azeredo Coutinho, falecia neste dia 
(1821) em Lisboa. E era inaugurado (1877) o primeiro 
engenho de açúcar mecanizado: o Engenho de Quiçamã 
em Macaé, Estado do Rio, por iniciativa do Conde de 
Araruama. 
* Notícias: em 1961, o furacão Carla, um dos mais vio-
lentos da história fazia estragos em algumas regiões dos 
EUA, obrigando 300 mil pessoas a abandonar seus lares. 
Morria em 1974 o alpinista Gerard Devossoux numa ten-
tativa de escalar o Everest e com eles cinco guias de sua 
expedição. Na Etiópia, mesmo ano, o imperador Hailê Se-
lassié era deposto por um movimento militar, depois de 
um domínio de 58 anos. 

Mostra de Aries Plásticas 
Hoje às 10 hs., abe.tura da 1,a Mostra Coletiva de 

Artes Plásticas comemorativa do 30.° aniversário do Senac, 
Serviço Social do Comércio, rua Tibiriçá, 50. Exporão 
conhecidos artistas locais como Bassano Vacarini, Fúlvia 
Gonçalves, Francisco Amêndola, Odila Mestriner. Arnal-
do Mullin, Balducci Lima, Ana Regina Alves da Silva. Na 
oportunidade, lançamento de selo comemorativo do ani-
versário e coquetel. 

Festa Regional do Chope 
O Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro 

(Garçons) e Similares ce Ribeirão P.-eto promoveu ontem 
no Ginásio "Gavino Virdes" da Cava do Bosque a terceira 
Festa Regional do Chope de Ribeirão Preto. Animação 
da Banda Maracatu Atômico. Em Ribeirão, tais festas de-
vem se repetir mensalmente, semanalmente até, de modo 
especial neste período, com a entrada da Primavera e de-
pois do Verão. 

"Os Trapalhões" na CAVA 
Amanhã, às 20 horas, no Ginásio "Gavino Vird.es" (Ca-

va do Bosque), numa promoção da Prefeitura Municipal e 
de Monark e seus revendedores, será realizado um "show" 
com os famosos astros da televisão e do cinema, "Os Tra-
palhões". 

Os ingressos estão sendo distribuídos gratuitamente, 
nos seguintes revendedores Monark em Ribeirão Preto: 
Centro Monark Santos Bracale; A Modelar; Lojas Mahfuz; 
Casas Buri; Ducal; CBF; Arapuã; Eleíro Tamoio e Brasi-
mac. 
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