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Reinaugurando suas intalações, a Galeria de Arte 
Athanase Sarantopoulos do Stream Palace Hotel, apre-
senta uma exposição da artista plástica ribeirãopreta-
na, QML&J&eSlmêl, A mostra consta de 15 aquarelas 
realizadas no segundo semestre de 1984 e primeiro se-
mestre de 1985. O tema dessas aquarelas é a natureza, 
neste momento a emoção livre da artista, se sobrepôs a 
razão. A mostra permanecerá abertc dò dia 16 de maio 
a 15 de junho e promete ser bastante enriquecedora 
aos que já conhecem o conjunto do trabalho desta ar-
tista que há anos dedica sua vida à arte. 
A Delegacia Regional de Cultura de Ribeirão Preto está 
recebendo inscrições para duas mostras de artes plásti-
cas que serão realizadas em fim de maio e começo de 
junho: Sales Oliveira — Exposição em comemoração 
ao Aniversário da cidade, de 18 a 22 de maio. Entrega 
dos trabalhos (no máximo três), devidamente embala-
dos, até o dia 16. Sociedade Hípica de Ribeirão Pre-
to — Três obras, com tema livre; entrega das obras até 
27/05. Nesta mostra, que acontecerá nos dias 1 Q e 
2 de junho, haverá prêmios de $ 500.000, $ 300.000 
e $ 200.000 para o 1°,2° e 3° colocados. A Delega-
cia Regional de Cultura situa-se na Rua Barão do Ama-
zonas, 1550. 

Nadir e Carlos Pavan receberam a visita da cegonha. 
Nasceu Igor no dia 9 último. Parabéns ao casal que es-
tá curtindo muito o novo membro da família. 
Sr. Luiz, da AMARETTO PIZZAS, comunica que hoje 
- DIA DAS MÃES - está com seus tradicionais pra-
tos deliciosos aguardando a presença de todas as Mães 
que apreciam a cozinha italiana. Curta um almoço e 
jantar bem gostoso com a mais agradável companhia 
deste planeta: Mamãe, a Amaretto está aguardando vo-
cês. 

Pedro Antonio Fabiano, dinâmico diretor da Espor-
te Fabiano, esteve em Ribeirão Preto visitando a filial 
do RibeirãoShopping e promete grandes novidades para 
breve. 
Brevemente Toldos Dias estará funcionando em novo 
local. Trata-se de um lindo e arrojado projeto que se 
tomará um requintado cartão de visita desta conceitua-
da empresa que está se destacando em nosso meio. 
Aguardem! 

Muitos amigos com Leniza e Raul Pizzaro, amanhã, dia em que 
o casaI comemora o aniversário do anfitrião. Parabéns! 

Elio Remoto, gerente geral do PRINCE HOTEL, muito feliz 
com a visita do seu particular amigo Almir Fabris, chefe da 
Agência Companhia Paulista de Força e Luz — Vila Tibério. 

Esta semana mais uma novidade em Bar, trata-se de 
OFF, que tem como proprietário Mar cão, Luiz e Car-
imbos. Com som ao vivo, muita descontração, pratos 
deliciosos e os sanduíches mais comentados da ca-
pital, isso porque o gerente da cadeia do J'S de todo 
o Brasil — Walter - estará atuando neste novo conceito 
de aconchego da cidade. 
O RibeirãoShopping está promovendo grandes eventos 
neste mês, na troca de notas fiscais acima de $ 100.000 
você ganha um brinde para comemora\r o Dia das Mães 
e também o seu quarto aniversário. A partir do últi-
mo dia 10 iniciou também um torneio de vídeo Game 
que está sendo muito disputado. Além da sensacional 
prova de demolição de carros que acontecerá no pró-
ximo dia 19; às 15 horas. Grandes acontecimentos que 
você não pode deixar de prestigiar. 

As pessoas que têm pés grandes, geralmente encon-
tram dificuldades quando procuram calçados confor-
táveis, bonitos, modernos. Uma grande dica é a Casa 
Eurico, a novidade que São Paulo coloca a seus pés 

A encantadora Lorraine, filha do casal Fátima e Luis Cordova, 
completou 6 meses no último dia dez, parabéns! 


