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VIOLOES NA 
RECREATIVA 
Com um sucesso que de-
verá ser ainda maior do 
que dos anos anteriores, 
deverá acontecer no pró-
ximo dia 15 na Recreati-
va o aguardado Festival 
de Violão das professoras 
Süssuca e Nilza Portinari. 

Será as 21 horas, com as 
presenças dos convidados 
especiais: Eduardo Gu-
dim, Roberto Riberti e 
Milton, Banana. Eduardo 
Gudim é considerado um 
dos melhores composito-
res da atualidade, tendo 
feito coisas lindas de par 
ceria com Paulo César 
Pinheiro. Dentre outras 
musicas suas posso desta 
car — "Velhice de Porta 
Bandeira", "Meu pai Fa-
lou Ta Falado" e "Morda-
ça". 

Alem dos muitos alunos 
as participações especiais 
de Clovinhos Roxo - Flau-
ta; Luis Fernando Mello 
- viola dç 12 cordas, Na-
dim Hanna — gaita, Ti-
no bandeneon; Gera — 
bateria; Marabini — ata-
baque; Jarbinhas — pan-
deiro; Euripinho — af-lu-
chê; Niquinho — tambo-
rin; Roger Viana — pis-
tão e trombone, e oS 
Irmãos Neves. 

ODILA MESTRINER 
NO LEILÃO 

Um gesto bastante simpa 
tico da grande artis-
ta Odila Mestriner um 

I dos maiores nomes das 
artes de todo 0 Brasil. 

Ela doou um de seus 
quadros, para ser leiloa-
do durante o 2.o leilão 
Arte na Primavera, em 
beneficio da Orquestra 
Sinfônica. O leilão repi-
to aqui, será quarta e 5.a 
na Recreativa a partir 
das 21 horas. 

Mareio Bernardes e Mirian Pinheiro. Ele, nosso 
colega dos "13 Pontos", comemora hoje seu 

aniversário 
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Destaque de nossa melhor sociedade, Heloísa 

Wagner Marches!. (Foto Luis Yamada) 

A grande artista ribeirãopretana, Odila Mestriner, 
doou uma de suas obras para ser leiloada em be-

nefício da Orquestra Sinfônica 
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