
165 oPterto varie 

— Nelly esteticista, retorna de São Paulo no próxi-
m o dia 4 de agosto, enquanto isso, a sua clínica de esté-
t i ca continua a mil por hora, com todos os tratamentos 
q u e a mulher tem direito para a pele, rejuvenescimento, 
massagens, etc.. 

GRANDE EXPOSIÇÃO 
Nesta segunda-feira, dia 28 de junho teremos a 

vernissage no Jardim Contemporâneo de 46 artistas Ri-
beiirãopretanos, em comemoração dos 130 anos de Ribei-
rão) Preto. Os artistas são: Ademir Feccini, Alfredo Poggi, 
Armaldo Mulin, Augusta Cansian, Beatriz Basile da Silva, 
Céllia Henriques, Cleido Vasconcelos, Eny Ferreira, Hélio 
Mairtins, Judith César, Karime Garcia, Marcelo Guarnieri, 
Mairia C. Guarnieri, Marina Pinheiro, Nivea Martins, Nor-
m a i Campaz, Olavo Senne, Pama Loyola, Paulo Pessoa, 
Rema to Pagnano, Ricardo Barros, Rui Alonso, Semira-
meis , Shojo Mishima, Ulieno, Vagner Veloni, Valerio 
D i a s , Vania Castaldelli, Waldomiro Santana, Washington 
Lojpes, Weimar M. de Amorim. os escultores: Álvaro No-
bre;ga, Antonieta G. Cunha, Eurico Resende, Marina 
Bra^ghetto, Mauri Lima, Mirlene Freire, Quita Carrion, 

Ramosa, Theodoro Paterno, Trirso Cruz. Os convidados 
da noite serão Vassano Vaccarini, Francisco Amendola, 
Odila Mestriner e Pedro Manoel. 

" A exposição permanecerá na galeria até o dia 6 de 
agosto. 

GRANDE ENCICLOPÉDIA MÉDICA 
Todos nós temos milhares de perguntas que gosta-

ríamos de fazer ao nosso médico, mas não podemos tele-
fonar toda hora para resolver os pequenos problemas que 
surgem dia-a-dia. Durante as consultas, por ou t ro lado, 
estamos tão preocupados com o motivo que nos levou ao 
consultório que só ao voltarmos para casa é que nos da-
mos conta de tudo o que esquecemos de conversar com 
o médico. 

Agora isso já não é mais problema. A Editora Nova 
Cultural está lançando a "Grande Enciclopédia Médica" 
em perguntas e respostas abordando o os mais variados 
temas da medicina, incluindo noções de anatomia, fisio-
logia, causas e t ra tamento das doenças mais comuns. 

Serão 20 edições quinzenais, por CzS39,00 , e o n.o 
2 estará nas bancas a partir de 28/07. 


