
Nòssos sfontimentos ao 
prezado amigo I>2dro Vi-
tal», funcionário exem-
plar da Prefeitura Muni. 
cipal, atualmente apostan-
tado do §3rviço público e 
que presta trabalho no 
Palestra Itália Esporte 
Clube, no setor ç b obras 
especiaím,2te no término 
da sauna e da área de 
piscinas infantis. Sua es-
posa, Sra. Ioianda Ssar-
ipino Vitalei faleceu na ul-
tima saxta feira, confor-
tada pelo carinho de seus 
dois filhos, Júnior e Lú-
cia Helena. Como acredi-
tamos tem, Deus, caríamen 
te estaremos todos um 
dia reunidos, o que su-
plicamos numa Prece. 

DESTAQUE 
Somos gratos Pelo car-

taz de mais um traba-
lho da apreciada pintora 
Odjia Mestrineic, anun-
ciando uma outra expo-
sição de seu talento e 
criatividade. Trata-se da 
Exposição que será aber-
ta no próximo dia 10, per 
maneeendo à visitação 
pública, até o Próximo dia 
30 de novembro, em São 
Bernardo do Campo. 
Mais precisamente, os ad-
miradores de OdiLi pode 
rão ver os seus trabalhos 
no Saguão do Antifeatro 
"OaeciMa Becker». no 
Paço Municipal daquela 
cidade do ABC paulista. 
Odila é sempre um toque 
de beleza, em cada tela. 

BOA IDÉIA_j 
Cumprimentar uma 

criança qubrida e amiga, 
é sempre muito' bom, em-
bora seu aniversário te-
nha transcorrido no ul-
timo dia 3, sexta feira. 
Garoto Fabrício festejou 
mais um, ano cfe vida, ao 
lado de spus queridos 
pais, nossos prezado s a-
migos Sílvia e Dr. Miguel 
Liporassi e de seus ir-
mãozinhos, Ricardo e F a . 
riza. AProVaitamos ipaxa 
saudar a todos, dessj an-
do-lhes muita felicidade 
e muitos anos de vida, 
aumentando cada vez 
mais o imenso númloro d'3 
amigos que desfrutam; 
graças à sua bondade e 
educação. 

RIBEIRÃO PRETO 
Maria Virgínia Poggi 

Pileggi, diretora da Asso. 
ciação de Artes "Carlos 
Gomes», mantenedora da 
Escola Técnica de Artes 
«Carlos Gomes», enviou-
nos atencioso ofício» a-
gracíecendo a divulgação 
que emprestamos ao III 
Festival da Primavera, 
promovido por aquela 
entidade cultural e artis. 
tica. O III Festival da 
Primavera difundiu em 
nossa cidade, a arte e a 
cultura de nossa gente, 
como também do Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte 
e São Paulo. Agora, já se 
espera pelo IV Festival, 
no Próximo ano. 

• VV , ~ n . . t 

Quem se vinga depois da vitória é indigno de vencer. 
( V O L T A T P . E ) 


