
Lena Junqueira, nesta quinta à noite cc-anfi-
trionada por seus pais, os simpaficissimas 
Helena-Francisco Carlos Rodrigues Junqueira, 
recebeu no belo "ffat" d© Edifício 9 de Julho, 
familiares e amigos mais chegados, qua feram 
cumprimentar a charmosissima anf i t r iã por 
mais um "nat". Fci das mais a g r a d a i s a in-
formai r e u n i ã o , o n d e parlê do me-
lhor da nossa sociedade jovem adentrou a 
noite, bebericando delicioso "scoth". Bem 
mais tarde, parta do grupo, inclusive os anfi-
triões, mais que perfeitos, esticaram até o 
"Mon Chateau", onde ao som. dos mais recen-
tes lançamentos da musica "psp" , curtiram 
sadiamente a idade nova da querida amiga Le-
na Junqueira. 

. ^ 
O Musica! Som 7 será o conjunto responsável 
pela música, quando da realização do Reveii-
ion da Sociedade Recreativa e de Esportes. 

! Cem relação ao traje que será solicitado aos 
socies, adianto que será longo para damas e 
para os cavalheiros, calça branca e camisa so-
cial . 

* 
Já está na cidade a equipa de vendas da Edi-

í tora Catálogos Telefônicos, para a campa'-
1 nha de vendas 77 do neve catalogo, sob a di-

reção do gerente Marco Âriíonio Oliveira, e 
dos supervisores Ari José Teixeira e Antonio 
Mpreira. São os seguintes os representantes 
da equipe: Lindoffo Botelho, jonas Nunes, MiS-
ya Guimarães, Edna, Lúcia Oliveira, Domiti-
lio, Eduardo, Jésus, Jairo Freire e Luiz Paulo 
Dias, que já iniciaram os contatos e vendas 
de anúncios visitando o comercio, industria o 
profissionais liberais da cidade. Marco Anto-
nio de Oliveira volta de Goiânia, onde ultima-
mente tinha a sua "base". 

Já está quase restabelecido de uma enfermi-
dade vascular que o manteve aeamado por 
mais de uma semana, o dr. Ã r fhu r Jesé Su-
sanná, médico do SES1 e do Serviço de Orto-
pedia da Santa Casa. Vai estar de volta à ati-
va nssía segunda-feira. 

iHWM 

ODSLA MESTRINER EXPÕE NO M.ES 
DE AMSVERSARIO .DA GALERIA 

A nossa consagrada Cdiía Mestriner vai expor 
euas pinturas na Galeria de Artes "Athanase Sa-
rantopoulos" do Black Stream Hotel, Exatamen-
te no mes que marca mais um âniversariq de ins-
talação do Hotel e da Galeria de Aries. Desta vez, 
Odila bstá expondo seus trabalhos da 'ser ie do 
Zodíaco, que está trazendo da Bienal de São Pau-
lo, ond?3 obteve grande êxito. A lém disso, outros 
trabalhos dos mais recentes, para que possa o pu-
blico amante c"í3 artes da cidade, estabelecer até 
mesmo um paralelo entre algumas fases de tra-
balho da notável artista ribeirãopretana. A ex-
posição abre dia 12, às 20hs.. De Odila, um nouco 
do ssu "eur r i cu lym" : A partir da V Bienal, tem 
exposto regularmente em todas as Bienais de São 
Paulo e das Pré-Bienris. Expôs varias vezes no Sa-
lão Nacional de Arte Moderna, Salão de Belo Ho-
íizonte, Salão Paulista de Arte Moderna, Salão de 
Arte Contemporânea de Campinas, I Bienal de 
Artes Plásticas Santos, Sdão de Arte Moder-
na de Curitiba e no Panorama cia Atual Arte Bra-
sileira (Museu de Arte Moderna) em 1971. Dessa 
participação recebeu duas dfezenas de medalhas 
e Prêmios Aquisição, na X Bienal, no Salão Pau-
lista, Bienal de Artes Plásticas de Santos e ou-
tias.' Exposições individuais no Rio de Janeiro-
São Paulo, Santos, São" José'do. Rio Preto,-. Ribei-
rão Preto e Florianópolis. Figurou em uma 
posiçãci coletiva de artistas brasileiros nas Gai te 
ry Four. Pianís, de Marylènd, EUA. É. ainda, ar-
tista contratada da Iramar Gallery de New York. 
Possui obras no "Museu C.ÍJ Arte Contemporânea 
de São Paúlo, Fundação Alvares Pcfeteado, Pi-
nacoteca do Estado, Departamento de Educação 
e Cultura de Santos, Palácio ítámaraty, Brasilia, 
Museu de Arte Moderna de Curitiba, .Museus de 
Arte-: Moderna de Campinas, Florianópolis, Vite-

-Brasilia'., É -fundadora do' Museu -de Arte de 
Fifòéxrão Preto e sbu nome figura na Nova Enci-
clopédia Delta-Larousse, no Dicionário das Artes 
Plasticas do Brasil, de Roberto Pontual e no Pro-
file of The New Brasilian Art, de P. M. Bardl.. 


