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reunião-jantar realizada na 
Sociedade Recreativa e de 
Esportes, o Licns Clube de 
Ribeirão Preto-Sumaré 
prestou homenagem à im-
prensa, pois naquela data 
comemoravE?-se o Dia da 
Imprensa. O Lions Clube 
entregou ao " leão" Anto-
nio de Barros uma Meda-
lha, representando assim 
a homenagem a todos os 
integrantes da imprensa 
ribeirãopretana. 

Nesta quinta-feira, v par-
tir das 20 horas, o Rotary 
Clube de Ribeirão Preto-
Sul fará realizar mais uma 
de suas reuniões semanais. 
A reunião-jantar, progra-
mada para* a Sociedade Re-
creativa, com a presença 
de rotarianos e convida-
dos, será presidida pelo 
Prof. Enzo Melchior. 

No prcximo domingo, na 
cidade de Morro Agudo, 
acontecerá importante Lei-
lão de Gado, com a renda 
em favor da construção do 
Hospitei daquela cidade. A 
promoção é do Rotary Clu-
be de Morro Agudo e o Lei-
lão terá por local a Fazen-
da do sr. Pedro Beletato. 

O sr. Munir Miguel Dib, 
que já realizou excelente 
trabalho em algumas das 
agencias do Unibanco, e 
que recentemente vinha se 
destacando em Barretos 
com uma situação meritó-
ria, vem de ser transferido 
para Ribeirão Preto, para 
gerenciar a agencia de 
nessa cidade. Ele assume 
o posto de Eduardo No-
gueira Borges, que voltou 
para sua terra ner.al, Ube-
raba, onde irá dirigir o se-
tor financeiro da A.B.G.Z. 
Ao sr. Munir Miguel Dib os 
votos de boas vindas. 

Quem está comemorando 
peus 15 anos é a simpáti-
ca jovem Maria Lidia Silva 
Martins. Ela é filha' do sr. 
Antonio Martins (in memo-
rian) e da sra. Conceição 
Aparecida Silva Martins. 
Ao ensejo do registre, en-
dereçamos à jovem aniver-
sariante os nossos efusi-
vos cumprimentos. 

Destaque Social 
Coordenadores: 
Fábio Lucchiarl 
Barbosa 
Sebastião Silva 
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ODILA NA GALERIA ITAU 
A nossa querida e consa-
grada Odila Mestriner es-
tá mffis uma vez realizan-
do uma exposição, agora 
em Ribeirão Preto, na Itau 
Galeria. Sua exposição que 
ficará ate o final do mes, 
consta de vinte trabalhos 
entre pinturas, desenhos e 
litografifTs. Essas obras re-
de seus trabalhos, e a te-
presentam a última fase 
mática de carater ecológi-
co, mestra o homem fundi-
do na natureza. Na parte 
das litografias exposta'3, 
há uma nova técnica de 
imprensa, feita a partir de 
uma matriz de peara, téc-
nica essa que Odila já fez 
em São Paulo. E' a primei-
ra mostra individual da 
atual galeria que também 
está financiando obras ex-
postas, com financiamento 
Itaú. Ver a vernissage de 
Odila Mestriner é um im-
perativo para todos cs que 
gostam da boa arte e que 
sabem apreciar tracalhos 
de alto nivel. 
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