
Foi u,m sucesso a Assem-
bléia Geral realizada quin 
ta feira última, pelos ban-
cários, na Dante Alighie-
ri . O salão da Dante, aliás 
cedido através de um pe-
dido pessoal do cronista 
ao presidente Antonio Bi-
anco, confirmado por um 
oficio posterior, revelou-se 
ideal. Bastante amplo e 
central, acomodou, confor-
tavelmente, os inúmeros 
bancários que 4á «estiveram 
para debater os problemas 
da Previdência Social. 

IV Concurso Literário 
Dia do Professor vai indo 
muito bem em sua marcha 
inicial. Dentro de mais 
alguns dias começarão a 
ser publicadas as poesias 
de Casimiro de Abreu. A 
"Bandeirante" já enviou 
para o Beschizza os cartaze 
tes alusivos, onde o Sei-
xas, segundo informes do 
GG, está caprichando m -
ra o serviço f icar perfe i to. 
Também os folhetos deve 
rão ficar piontos nos pró-
ximos dias. 

MAURO L IMA teve o seu trabalho de escultura Irss-j 
crito na 9.a Bienal de São Paulo. A escultura de Maurri 
jLinoa poderá ser chamada de "Escul-Son", pois emite sor 
provenientes do choque de esferas contra barras de carri-1 
Ihões. 'Essas esferas são impulsionadas por um pequeno 
motor, que se põe em funcionamento com um simples to-
que de botão por parte cio visitante da Biengl. Alem do j 
artista Mauro Lima, também Francisco Amendola e Çjdilal 
Mestriner tiveram trabalhos aceitos, pela Confissão de Se-
leção da 9.a Bienal, que -foi muito rigorosa-e eliminou cer-
ca de 75% dos trabalhos apresentados. — DR. OSVALDO 
S. FERREIRA, Adalberto Fernandes e Homero Frutuoso 
de Oliveira, são os novos integrantes do Lions Clube Fo-
ram apadrinhados, respectivamente, pelo sr. João Batista 
Soares e pelo sr. Erriesto de Paula Veiga que estão, assim, 
de parabéns peles excelentes elementos que conseguiam 
motivar para os ideais leonisticos. — DR. EDUARDO V I -
LA JB., com relação ao manifesto da APM. tem a i^gtiiti 
te Opinião: "é bom, mas é um tanto fr io . Preconiza solu-
ções ideais, mas a longo prazo. Precisamos de soluções,, 
isto sim. que resolvam o problema ,previdenciâra a cur 
tn prazo". 
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Ajude a APAE. De voce depende a recuperação de 
uma criança excepcional. 


