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Sra. Naná - sr. Roberto Montenegro Brandão (Foto Conte) 

Já estão designados os locais para as adesões ao jan 
tar que será realizado no dia l.o de julho, em homenagem 
ao prof. José Bento Faria Ferraz, que se aposentou no 
cargo de Secretário da Faculdade de Medicina local. As 
pessoas que desejarem participar do ágape, poderão pro-
t u r a r o Centro Médico, Faculdade de Medicina, Ijospí-
tal das Clinicas, Academia Ribeirãopretana de Letras, 
Clube dos 21 Irmãos Amigos, Escola de Enfermagem, Ga-
mara Municipal. O jantar será realizado no Buffet Hele-
na, à rua João Penteado 120. 

Em confiança: o sr. José Carlos Fortes Guimarães 
está em vias de concluir a venda de sua belíssima pro-
priedade agrícola, entre Ribeirão Preto e Santa Cruz das 
Posses. A fazenda está sendo adquirida por um grupo a-
mericano. 

Hoje, às 15 horas, no canil da Força Pública Tocai, 
como parte das comemorações do 11 l.o aniversario de 
fundação da cidade, haverá demonstração, com cs cãuS 
amestrados. Entrada franqueada ao publico. 

O casal Ignês — dr. Newton Pedro Camargo está 
afivelando as malas, para uma viagem a Europa n.5s jpri 
meiros dias do próximo mes. Por sinal o dr. Newton Pe-
dro Camargo, presidente eleito do Lions Clube de Ribei-
rão Preto, antes de seu embarque, deverá ser empossauo 
no cargo, devendo para isso ser marcada uma reunião-
festiva. 

Ante-ontem foi um dia dos mais alegres n a Casa da 
Amizade da Familia Proença da Fonseca. Fci realizada a 
tradicional festa de Santo Antonio, com a missa celebra-
da na parte da manhã pelo capelão oficial da Igrejinha 
de Santo Antonio dos Pobrse, Monsenhor dr. João Laurea-
no e em seguida procedeu-se à distribuição de pães ao? 
pobres, e a recepção aos convidados. Dna. Glorinha, c'na. 
Emilita, dna. Hilma e "seu" Mamed foram como sempre 
profícuos em gentilezas e atenções para com os presentes. 
Nem mesmo um fortíssimo resfriado impediu que dna. 
Emilita desse conta do recado. 

Retornou ontem de São Paulo, depois de ter pac-
sado cerca de um mes também em São José do Rio Preto, 
o sr. Valier Baggio, jovem e dinâmico gerente do Ban-
co Auxiliar de São Paulo S. A. Valter Baggio foi indica-
do pela matriz para umçi substituição de um mes em São 
José do Rio Preto e já a partir de hoje estará a frente da 
gerencia de nossa cidade. 

Odila Mestriner, nome dos mais conceituados nes 
meios artísticos do país, com inúmeros laureis conquista-
dos em varias exposições. das quais participou, iniciará 
hoje, na Escola de Artes Plasticas, uma exposição de de-
senhos e colagens. Essa sua mostra, deverá prolongar-
e até o dia 30 deste mes. 

A bonita Ana Laura Arruda, filha do casal Oiga 
— sr. Paulo de Queiroz Arruda oficializou na ultima se-
gunda feira o seu noivado com o sr. Roberto Turcoí, 
técnico da Lion S. A. 

O calendário social assinala hoje a passagem do a-
niversario de Ticiano Mazzeto, Presidente da Sociedade 
Recreativa, Diretor Superintendente da PRA-7 e comer-
ciante dos mais conceituados nesta cidade. Pelo muito 
que prestou à coletividade local, em diversos setores, Ti-
ciano Mazzetto ostenta o titulo de Cidadão Emérito de 
Ribeirão Preto, outorgado pelos Poderes Municipais. Ho-
mem de larga visão, economista sempre atento aos pro-
blemas da atualidade, Ticiano Mazzetto, pelo seu esfor-

próprio e capacidade, venceu em toda a sua atividade 
fesfrutando de um largo conceito e de um circulo de a-

mizade dos maiores. Por essa razão recebe, nesta data, as 
felicitações dos seus familiares e amigos, às quais prasei-
rosamente nos juntamos. 

Geraldo Vallada, proprietário do estabelecimento 
Grafico Vaiada é um dos mais entusiastas aficcionados 
do Balneario Termas Ribeirão Preto. E' um g<rande cola-
borador do novo empreendimento do dr. Sebastião e no 
"velho' balneario sempre toma suas duchas e sauna, tão 
beneficas a saúde. 

Organizado pela sra. Wilma Mascarenhas, foi rea-
lizado na quarta feira passada um passeio até a cidade de 
Itapira, com os alunos do 5.o ano da Faculdade de Mediei 
na. Com a presença do dr. David Azoubel, responsável pe-
lo curso de psiquiatria do 5.o ano, os alunos visitaram na 
quela cidade, o Sanatório Américo Bairral e puderam 
sentir "in loco" os modernos métodos lá empregados vi-
sando unicamente o tratamento do doente. 

Será celebrada hoje na Faculdade de Medicina, 
missa por intenção da alma do saudoso, professor José 
Pedreira de Freitas, falecido há um ano atrás. Também 
na Catedral Metropolitana será celebrada missa, para a 
quele que foi em vida, um exemplo de trabalho e abnçgà-
cao, no exercício da sua profissão e cátedra. 
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A graciosa menina Valeria, filha do sr. e sra. Wa~ 

dhi (Nelita) Lutfala está aniversariando hoje. Será alvo 
do carinho dps seus papais e receberá ouvindo o "para-
béns a voce' os abraços píío aniversario. Desejamos-Ihe 
muitas felicidades pela data de hoje. 


