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A exposição dos quadros maravilhosos de Odila Mestriner começa hoje. dia 12. na Galeria do 
Black Stream Hotel 

GLAMOUR, MODAS, SOCIEDADE 
STELINHA ALVES LIMA FREIRIA, a Glamour-Girl 
76. após cansativa semana de muito estudo e ou-
tras tantas provas no seu curso de Medicina em 
Catanduva, onde, cem excelentes notas promoveu-
se para o quinto ano médico, teve ainda tempo e 
muito charme para estar à frente do Desfile de Mo-
das acontecido ontem em Batatais. O desfile, be-

i neíicente, para o CLUBE DO SIRI da REDE FE-
MININA DE COMBATE AO CÂNCER, de Batatais, 
colocou sobre a passarela as criações de Modas Mar-
te, Bolsas ie Sapatos de Criações Nazareth, bijoute-
ria e jóias de Isidro (Rio) mais as maravilhosas 
manequins e as internacionais Elke Maravilha e 
Maria Rosa. 

COQUETEL SOB PAINEIRAS 
O lançamento dos dois novos edifícios BARBOSA 
DE FREITAS aconteceu na Casa das PaLneiras, no 
último dia 10, às 20,00 horas, com a presença de 
muita sociedade ribeirãopretana. 

CARDIOLOGIA PROMOVE PARTICIPAÇAO 
O Prof. Dr. FÁBIO LEITE VICHI, Livre Docente em 
Cardiologia em nossa Faculdade de Medicina, se-
guiu viagem para Belém (Pará) no dia 5 próximo 
passado. Como convidado especial pronunciará pa-
lestra no Congresso de Anestesiologia, além de par-
ticipar de outros trabalhos científicos a serem discu-
tidos. De Belém, segue para Washington onde, co-
mo convidado da Organização Mundial da Saúde 
participará, de 12 a lSh de reunião que congrega 
especialistas internacionais da Medicina Interna. 

8 partiram para Viçosa onde se comemora os 50 
anos da Escola Superior de Agricultura da Viçosa. 
Os festejos começaram dia 10 e estão a encerrar-se 
hoje. Para elas, foram convidados todos os ex-alu-
nos da escola. 

CASAMENTO IN DATE 
No Último dia 10, DIANA-RUBINHO FERREIRA 
estiveram reunindo amigos para comemorar seu 
décimo ano d,e matrimônio 

AUSENTE DA TRAVE 
Ausente da trave, o goleiro comercialino, que foi 
operado em nossa cidade submetendo-se à cirurgia 
funcional e plástica de nariz realizada pelo Prof. 
Dr MARCOS GRELLET, dentro de pouco tempo 
poderá retornar às suas jogadas futebolísticas. 

ODILA, AS CORES E O DESLUMBRAMENTO 
ODH A MESTRINER, uma das mais expressivas ar-
tistas da tela atual é nossa. Sua arte, suas cores, 
sua maravilhosa criação, sua dedicação à pintura 
é patrimônio desta cidade que a admira e quer vê-
la sempre feliz. É por isto que o prefeito Welson 
Gasparini 'está convidando para a Exposição de 
Pintura que ODILA MESTRINER vai apresentar a 
partir de 12 próximo, na Galeria de Artes Dr. Atha-
nase Sarantopoulos — Black Stream Hotel (rua 
Gen,eral Osório. 8301 a partir de 20,30 horas. A ex-
posição é em comemoração ao aniversário da men-
cionada Galeria, numa promoção da Prefeitura Mu-
nicipal e Secretaria de Educação de nosso muni-
cípio . 


