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O jovem e simpático casal Ana Paulina — 
Paulo Roberto Calil Petoam regressou de sua 
viagem ao Rio de Janeirr, Onda esteve du-
rante uma semana, curtindo bons programas, 
fazendo algumas ccmpnjs, já pensando rco 
seu herdeiro, que virá no próxima ano, para 
a grande alegria ds toda a família. 

A sempre t l sganfa Aríete Bagcssian (sra. 
Aziz Bogossian) na semana rscebeu os abra-
ços e cumprimentos pelo ssu aniversario. 
Ar lene receb&u na intimidade de sua bsla re-
sidência na Ribeirania, os amigos mais chega-
dos e familiares. Ela per sinal, é uma eximia 
dsceradora e todas as casas que seu esposo 
já construiu em Ribeirania, tem muito do seu 
toque pessoal, onde estão revelados o bom 
gosto e a " f inesse" des detalhes. Embora com 
pequeno atraso, para Arlsne, os parabéns da 

coluna. 

Seguiram na ultima quarta-feira para o Rio 
ciie Janeiro os drs. Luiz Tarqujnia r'e Ass i s 
Lopes . José Eduardo Terreri e Francisco 
Galucci, que lá foram para participar do Se-
minário Internacional de Ortopedia Infantil, 
realizado no Hotel Meredien, dos dias l.o a 
3 do corrente. Após esse conclave o dr. Luiz 
Tarquinio rumará para a Argentina, em com-
panhia de sua esposa Aiair, e lá o ccmpeíen-
te cirurgião deverá participar de um Congres-
so Internacional de Ortopedia a ssr realizado 
nests começo ds dezembro, em Buenos Aires. 

Hoje será um dia muito importante para o 
futebol profissional de nessa cidade, porque 
c Botafcgo local vai enfrentar c Botafogo ca-
rioca, a tarde em Santa Cruz. Há mais de 25 
enos que as duas agremiações não se de-
frontam e ss pontos em jogo serão muito im-
portantes para a fase de classificação para o 
final mais impsrtnfa do Campeonato Nacio-
nal. 

Ma i s uma vez os msus amigos mágicos Hector 
e Guiomar estão partindo para uma excursão, 
desta vez para o Espirito Santo e Bahia. Eles 
vão estar ausentes da cidade, até o final do 
ano, retornando somente para o comeeinho 
ds ano. 

Para tratar de assuntos particulares, esteve 
nsste começo de semana em São Paulo, a sim-
pática Nüda Costa Abreu. 

Odila Mestriner, nossa consagrada pintora e 
que termina recente exposição em São Pau-
lo. (Fotorçama) 


