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COMANDANDO mesa animada 
na noite d« anteontem, no "Pop's", 
o jovem casal Tarcísio í ela. Terezi-

I ilha) Silveira, que, naquela o porta 
I siidadej rscebia amigos e famíiía-
3 res da Jundíai e São Paulo.. . UM 
S "tiro" em elegancia a morena Sô-
I nia Fonseca, quinta passada, na 
i reunião-dançante (por sinal, ultra -
9 animada!) do Monte Líbano... O 
I DOUTOR Eurípedes de Faria, como 

"cap" do Lions Club, um dos que 
se destacam nas festividades ieo-
nisticag que terão inicio no dia de 
ho je . . . O ILUSTRE presidente do 
Banco ôo Brasil, doutor Nestor 
•íost, tem visita programada para 
breve à nossa cidade, onde terá co-
mo um dos seus cicerone® o senhor 
Orlando Mazzola.. . MAZE' Ribeiro, 
Wanilda Verdi, Tatá Ribeiro, Sa-
ainha Ribeiro e outras formando 

| roda das mais simpáticas e anima-
I lias, na colorida quinta feira do 
! Monte Lbano. . . CIRCULANDO por 

Hia Prêto, na noite de quinta pas-
sada, a bela Marlízinha Terra Ver-
di, que boje reside na cidade de 
Feraandópolis... J. HAYv ILLÀ es-
tará, dentro dos próximos dias, se 
despedindo dos amigas riopretanos, 
pois segue para a Supercap, a fim 
e integrar a equipe de esportes da 
Rádio Bandeirantes... CONOSCO, 
em roda-amiga, na quinta feira do 
"ffop's", Nagibinh'j Abudi, Leila Sa-
rah Hawilla, Sérégio Freitas e ou-
tros. . . Q5TEM agora está aderin-
do à prática de Yga são as cintíian 
tes Isa Cury e Leisa Grisi, finos or-
siamentos da nosga jovem socieda-
de . . . COMO hum em-social do Ou 
be Monte Líbano, James Roxo nos 
Informa que, para o "Baile das De-
butantes" da "Qube do Cedro", » 8 
dia 14 de setembro, aqui deverá es-
tar o excelente ator Srgio Cardos© 
on teleator Wilson Fragoso, como 
convidado de honra do clube. , . 
LENA Botelho um bocado sujnida 
das nossa§ reuniões sociais... ODI-
LA Mestriner, artista plástica das 

mais aplaudidas, da cidade, de Ri-
beirão Prêto, inaugura hoje um 
graijde. ...exposição de seus trabalhos 
no Museu de Arte Contemporânea 
de nossa terra, às 20 horas. . . A 
ENCICLOPÉDIA Deíta-Larousse, 
famosa em todo o mundo, acaba de 
fotografar o primitivista riopreta-
no José Antonio da Silva, diretor 
do MAC local, para focalizá-la Bum 
dos seus próximos lançamentos, co 
mo um dos maiores primitivistas 
brasileiros... PROGRAMANDO no 
vas bossas para a sua bem lançada 
iioricuitura da Avenida Andaló, e 
casal Tony (Lídia) Talikji. . . CAR-
Lueia Bassitt cintilando com sua 
elegancia, na "quinta feira do "Bam 
bina". . . O AMIGO Miguel de To-
ro Ruiz acaba de ser nomeado um 
dos representantes da TelesparSj 
nesta região araraquarense... 

QUEM se acha verdadeiramente ura 
"tiro" em beleza e graciosidade é 
Hayfléezinha de Freitas, filha dile-
ta do casal senhor e senhora Se-
bastião (dona Haydée) de Freitas 
. . . AINDA entre nós de férias, o 
doutor Nelson Feres Bucater, que 
hoje um dos assessore^ diretos da 
Inspetoria do Banco do Estado de 
São Paulo.. . O PRESIDENTE Ca-
milo Assai é um os mais satisfeitos 
com a impressionante aiiimaçao 
que o seu clube —o Monte Liban& 
vem registrando na atual tempo-

rada riopretana. . . ODECINHO Lo-
pes dos Santos é outro amigo que 
circula entre nós, neste final d« 
temporada... BONITA e elegante 
como sempre, Maria Cecilia Lerro, 
está de volta de uma nova circula-
da de férias Pela baixada santtoía 
. . . ENTRE nós, para o fim de se-
mana, Zé Luiz Escobar, sempre ao 
lado da simpática Corlntinha Ms» 
deirog. .. UM jovem par de desta-
que da quinta feira do Monte Líba-
no era formado por Ida Mussi e 
Paulinho Escobar, nomss da nossa 
jovem sociedade . . . 
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