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EXPÕE PINTURAS 
ISC PAULISTA 

* Solange Borelli Bia-
gi e juliana Biagi de car-
valho, na tarde de quarta-
feira, movimentaram nos-
so "grandmonde" social 
feminino com um incre-
mentado "chá" festejando 
dez a n o s de existência da 
badalada loja delas — 
"Florão" e também a bre-
ve inauguração da nova 
loja no Shopping Center 
Ribeirão Preto. Foi um 
encontro agradabilíssimo. 

* Regina Cauchtck Cos-
ta Abreu, já de regresso do 
Rio de Janeiro, onde per-
maneceu por uma sema-
na aproveitando para ver 
os últimos lançamentos 
da moda feminina para a 
próxima estação. 

* Márcio Vassimon, 
enviando notícias dos 
"States" e conta que já 
está bem Integrado na 
vida Novaiorquina, en-
quanto seu irmão Clovinho 
e sua esposa Marina, con-
tam que estão gostando 
muitíssimo de Salvador 
.(BA), onde estão residin-
do. 

* A nossa consagrada 
artista píástjcãT Odilía 
Mestriner, fazendo muito 
sucesso com sua mostra 
"Paisagens — Tempos Si-
multâneos,_n_a Galeria da 
SESC PauÚstã. A mostra 
vai até o próximo dia de-
zessete . ——— 

* Marlângela de Car-
valho dos Santos, na ter-
ça, comemorou mais um 
"nat" bem na base do 
"prlvé" com um fino jan-
ta r . 

* S Intensa a movi-
mentação entre os asso-
ciados da Sociedade Hípi-
ca de Ribeirão Preto, para 
0 "BAILE DAS MÃES" 
que será realizado n o pró-
ximo dia nove, quando 
na oportunidade cada as-
sociado homenageará sua 
mãe, sua esposa e partici-
pará de mais uma noite 
agradável e inesquecível 
como são as promoções da 
Hípica. O conjunto que 
abrilhantará a noitada 
será o "Coisa Nossa — In 
Concert", que tem um 
"know-how" fora de série 
nas promoções das Socie-
dades Hípicas de várias 
cidades brasileiras. José 
Augusto, da Vila Real, já 
iniciou a cobertura que fi-
cará maravilhosa. 

* Neusa e José Mar-
cllio da Cruz, comemora-
ram bem intimamente 
mais um aniversário de 
feliz união matrimonial. 

* No domingo de Pás-
coa, Adriana Carvalho de 
Lima e Edson Ibelli Bra-
ga, bem na base do "prl-
vé" colocaram argolinhas 
douradas na mão direita. 
Ela é filha dos amigos 
Silvia Lúcia Carvalho de 
Lima e José Franco de 
Lima, e, ele filho de Ap-
parecida e Ovidio Braga. 
O casamento foi marcado 
para o próximo dia vinte 
e oito, às vinte horas, na 
Capei a do Colégio Mar s-
ta. 


