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F L A G R A N T E S S O C I A I S 

A Cidade e a Sociedade - Tombem o Mundo 
ESTARA nesta cidade, 110 dia 3 de 

agosto, para a benção da Capela1 da U-
siiia Santa Lídia, o Arcebispo de São 
Paulo, d . Agnello Rossi . Após à. reu-
nião naquela propriedade agro-indus-
trial, o Bom Pastor estará no Palacio 
Arquidiocesano onde receberá a visita 
de autoridades. 

SERA amanhã, 11a churrascaria 
Gaúcha, o jantar que amigos íntimos o -
ferecerâo aò prefeito WelsOn Gasparini, 
com os votos de boa viagem aos E E . UU. 

' e Canadá, para onde seguirá 110 dia 31 
do corrente, ali permanecendo por dois 
meses. 

A INAUGURAÇÃO do Parque In-
fantil " D . Ana dos Santos Gabaria" 
reuniu em Santa Cruz do José* Jacqu-es 
grande número de pessoas gradas e fa-
mílias, em homenagem à memória da-
quela notável daina que foi a "Mãe do 
Ano de 1 9 5 6 " . 

ODIIjA MESTRINER estará expon-
do 11a Galeria Seta, em São Paulo, a 2 
de agosto, às 21 horas, 11a rua Antonio 
Carlos, 282, das 1« às 23 horas. A pin-
tora ribeiraopretaua apresentará dese-
nhos e colagens. 1 
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SEGUIU ontem para o Rio, após u-
ma permanência de urna semana entre 
nós, o prof . Santino Parpinelli, da U-
nivèísMadef do Brasil e um dos dirigen-
tes do "Quarteto Oficial de Música da 
Universidade do Brasil" , que tanto êxi-
to tem conseguido em todo mundo . É 
um' ribeirãopretano de alto gabarito e I 
valor comprovado que tem honrado a 
cultura e a arte do Brasil 110 exterior. 
Esteve hospedado pelo casal Rafael Ser-
gio Caliento. Saiu encantado com o 
progresso local, pois fazia (empo que 
não revia sua terra natal. Quer promo-
ver um maior intercâmbio cultural-artís-
tico para perfeita dissenlínação da mú-
sica brasileira. 

MV IS UMA realização que bem fi-
xa o espírito bandeirante do ribeirãopre-
tano é o que vem de levar a efeito a di-
reção da Sociedade Dante Alighieri. S o 
dia l . o de agosto, inaugurará a sua se-
de de campo, às margens do rio Pardo. 
A entidade tão bem dirigida por Ange-
lo Rudelli e cooperação eficiente de Ro-
mano Morandi vem trabalhando ativa-
mente e se constituindo em ponto de re-
ferência especial no seio da comunidade 
ribeirãopretana. O programa a ser se-
guido será o seguinte: às 9 horas ,missa 
campal em Ação de Graças, que será o-
íiciada por Dom Angelo Maria Sabatini. 
Abade dos Monges Beneditinos Oliveta-
nos do Mósteiío de São Bento. Após a 
missa. haverá bênção das instalações. 
Usarão da palavra, na oportunidade, os 
srs. Angelo Rudelli, presidente da En-
tidade e o dr. Romano Morandi, Yice-
Consul da Italia em nossa cidade. A's 
11 horas, será servido aos presentes um 
suculento churrasco regado a cliops. No 
periodo da tarde, haverá diversas com-
petições desportivas. 

APESAR da violência do choque de 
automóveis, a sra. Rosa Komijama Zé-
rí, espbsa do sr. Renato Zeri, está em 
franco restabelecimento, com trincamen-
o da bacia e fratura 110 pé esquerdo. 

A CIDADE estará em festas, a par-
tir de hoje, com a instalação dos VII 
Jogos Abertos da Mõgíana que reunirá 
inais de 2 . 0 0 0 jovens disputantes. Mais 
uma alta promoção para a cidade que 
mais cresce 110 interior do Brasil. 

A PARTIR da tarde de hoje esta-
rão 11a loja VARIG (Prédio Riederich-
sen) rua Alvares /Cabral. 469. afixados 
os cartazes que foram apresentado* 11a 
XVII Conferência Mundial de Adminis-
tradores Municipais realizada em Bel-
grado. Não se trata de nenhuma obra 
prima de publicidade, eis que foi feita, 
às pressas, aproveitando uma decisão 
do plenário daquele congresso e cora ma-
terial conseguido, também, às pressas . 
Vale pelo esforço e pela vontade de pro-
pagar Ribeirão Preto 110 exterior. 

ACHA-SE nos E E . UU. o casal ri-
beirãopretano dr . Antonio AVlademir 
Barichello, formado pela Faculdade de 
Medicina local e d . Aparecida Alves Ba-
richello . Ontem recebemos uni cartão 
de New Haven, informando -que ali nas-
ceu um ribeirãopretano newyorquino, 
pesando 3 quilos e 700 gramas, que se 
chamará Carlos Alberto . 


