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BOATE: Excepcionalmente, nesta sexta-feira, não vai funcionar a Boate da Recreativa na sede so-cial. Resolve a diretoria transfe-rir a noitada para a gostosa boa-te do Clube de Campo, com a boa música de João Viviani. Reserva de mesas na secretaria do clube. FORMATURA: Acontecerão ama-nhã as solenidades de formatura da XX Turma da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto — Universidade de São Paulo. As 18 horas, culto religioso na Catedral Metropolitana e às 20 horas a so-lenidade de colação de grau no ginásio da Faculdade no Campus de Monte Alegre. ARTE: Dr. Welson Gasparini, pre-feito municipal, está convidando a imprensa e admiradores de arte para a Exposição de Pintura de Olila Mestriner, um dos maiores nomes das artes de Ribeirão Pre-to e do Brasil. Será na Galeria de Arte "Dr. Athanase Sarantopou-los" do Black Stream Hotel. A pro-moção é da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e servirá para comemorar o aniversario da-quela galeria. A inauguração acontecerá às 20h30 do proximo .domingo _ dia 12. 
CANCELAMENTO: Não mais acon-tecerá nesta sexta-feira o shnw "Entradas e Bandeiras" com Ri-ta Lee e o conjunto Tutti Frutti. O cancelamento se deu em virtu-de do estado de saúde da cantora. 
BAZAR: Muita gente deverá pres-tigiar amanhã o Bazar Beneficen-te que se realizará a partir das 14 horas no Boatão da Recreativa. Toda a renda será em! benefício da Casa de Bethania e está sen-do carinhosamente organizado ne-la sra. Lucy Musa Julião. No ba-far serão vendidos maravilhosos 

objetos de artesanato, plantas or-namentais e comestíveis. FORMATURA: Esta noite no Tea-tro Municipal, às 20h30, aconte-cerá a cerimônia de colação de grau das alunas do Conservatório Dramático e Musical Carlos Go-mes. A paraninfa da turma será Lúcia Fabbris Caldeira, a patro-nesse, Maria Ferriolli e a oradora, Silvia Helena Kohn Bredariol. BAILE: Departamento Social do Ipanema Clube trabalhando com muito carinho na preparação de seu Baile de Aniversário, marcado para o dia 18 às 23 horas. Anima-ção do conjunto Brazilian Band. HOMENAGEM: Reaíiza-se ama-í.hã no Clube de Campo da So-ciedade Recreativa a grande festa comemorativa do 30.o aniversário do Sesi. Na oportunidade será ho-menageado o delegado dr. Jorge Mauro de Abreu Izique, que tam-bém está comemorando 30 anos de serviço no Sesi. Ele vai receber uma medalha de Honra ao Mérito 

e uma salva de Prata. Na mesma oportunidade serão homenagea-dos 6 funcionários que estão co-memorando 20 anos de atividades. GINÁSTICA; A direção do Cen-tro / aróbico-Ribeirão Preto e Aca-demia de Ginástica Olímpica, vão promover amanhã uma bonita de-monstração gerai de encerramen-to. Sferá no Ginásio Gavino Vir-des (Cava do Bosque) às 19h30. Agradeço convite enviado pelos professores Maria Regina C. Vian-na e Nelson Antonio cie Castro. _ ANIVERSARIANDO :— Comemorando hoje seu aniversá-rio o dr. Geraldo Alves Corrêa Netto (clínico geral). Hoje também está festejando seu aniversario Suely Ap. dos Santos,, filha do casal, Otacilia-José dos Santos. 
Apag-ando hoje as velinhas do bo-lo do seu 3.o aniversario, o ga-mttoho Juliano, fillio do casal, Oellna-Darci Zeottí. Cumprimen-tos. 

Quem esta festejando hoje mais um aniversário é o casal José Fioravante Betcn (foto), ele. Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, desta cidade 


