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IEXPOARTE 
Mulheres expõem pinturas, esculturas, cerâmicas, gra-

vuras e desenhos na I EXPOARTE, na ARTE GALERIA até 
13 de Setembro à Avenida Presidente Vargas, 965. 

Pinturas -Beatriz Basile da Silva, Célia Henriques, Dar-
ci Haddad, Elizabeth Lollato, Eny Ferreira, Judith César, 
Márcia Santini, Maria Guarnieri, Marina Pinheiro, NiVea 
Martins, Norma Campaz Pama Loyola, Silvia Seixas, Terezi-
nha Ehmke, Vânia Castaldelli, Weimar M. Amorim, Rejane 
Brock. 

Desenhos-Odila Mestriner. 
Esculturas- Maria Matheus e Marina Braghetto. 
CERÂMICAS- Inês Bestetti, Jair Eduardo, Vera Figuei-

redo. 
Gravuras- Bárbara Xumaia, Concessa Colaço, Dila, Már-

cia Hundt, Márcia Novaes e Renina. 
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No próximo sábado, as 
portas dos salões de festa 
do Stream Palace Hotel es-
tarão se abrindo para a co-
memoração de mais um 
aniversário desta empresa 
hoteleira que não mede es-
forços para bem represen-
tar o ramo em nossa cida-
de e servindo melhor que 
visita nossa Ribeirão Preto. 
Para este evento, seus dire-
tores contrataram a MBC 
Promoções e Eventos para 
coordenar a Beutiful Peo-
ple Night: uma noite de 
muitas comemorações, 
shows e glórias. A orques-
tra Colúmbia estará encar-
regada de dar a animação à 
festa, Dave Gordon, o 
maior show man da noite 
paulistana, atualmente no 
Galery, fará o show. O am-
biente terá uma decoração 
tipicamente novaiorquina, 
o bufet escolhido a dedo e 
detalhes mil. O resto fica 
por conta do trio Melinha 
Basile, Bruno de Lacerda e 
Celinha Cruz que são os 
promotores do evento. 
Deste trio só se pode espe-
rar o melhor por que eles 
realmente conhecem... 

-NEWS 
IOSTRA DE COREOGRAFIAS 
ros dias 18, 19, 20 e 21 de agos-

às 20:00 horas, no Ginásio 
o SESC, Mostra de Coreogra-
as. Serão 10 academias por 
oite. da cidade e da região, 
ntrada Franca. Ingressos an-
ícipados no SESC. 

ESPAÇO CULTURAL 
CHAP CHAP 

ELIANA E CRISTINA 
Agradeço a gentileza da Eliana 
Mattarais e da Cristina Said 
(Getúlio), que além de com-
parecerem \ao Almoço, envia-
ram prenda, também me pre-
sentearam com uma maleta de 
Executiva (tipo 007), mas uma 
graça. Dêem uma corridinha 
na Getúlio que ainda dá tempo 
de comprar uma. 

Outro grande evento 
importante de nossa cida-
de aconteceu sexta passa-
da, quando a Casa da Cul-
tura inaugurou o XI SARP 
(Salão de Arte de Ribeirão 
Preto). No dia foram en-
tregues os prêmios aos 
concursados do salão e lo-
go após foi servido um co-
quetel aos presentes. Des-
taque para a homenagem à 
nossa grande artista Odila 
Mestriner. 


