
o i O - f ? í b - J 
Lauro César Muniz, autor cio "O Santo Milagroso"', "A 

Morte do Imortal" e outros textos famosos, estará em Ribei-
rão Preto brevemente, oportunidade em que proferirá confe-
rência sobre teatro. O escritor também assistirá aos ensaios 
de sua peça, "A Morte do Imortal", cuja montagem está sendo 
preparada pelo Grupo Experimental Ribeirãopretano cie Ama-
dores. 

•xCANSCÃO", AQUI 
Dia 12 e 13, na choperia LP (sub-

solo do Teatro*Pedro II) a Banda do 
Canecão fará-uma réplica do espetácu-
lo que ela apresenta no Rio de Janeiro, 
onde foi cartaz durante dois anos con-
secutivos. A promoção é de Silverio 
Neto, que contratou Gastão Miranda 
para a decoração. 

JOm-TNY MATI-IIS 
O cartaz internacional. Johnny 

Mathis poderá se apresentar em r ibe i -
rão Prêto dia 25 próximo. A confirma-
ção ocorrerá proximamente. O inter-
prete de "My Love For You estará em 
São Paulo e o dia 25, vago, está sendo 
negociado com RP. 

NÕTU1AS 
fíôbre a recente ida de Odila Mes-

trme-r a São Paulo, as noticias são es-
tas: representando o Museu de Arte» 
de Ribeirão Preto, a artista compare-
ceu à exposição restropectiva de Tarsi-
]a do Amaral, no Museu de Arte 'Con-
temporâneo da Universidade de São 
Paul:. 

DOS contatos mantidos foi conse-
guido doações para o "Museu daqui, 
além de promessas para exposição. 
Jandira Waters fez doação e mostrou-
se interessada em mostrar suas obras, 
na galeria- da entidade da Tibiriçá, 50. 

SAMSOM Flexor, pos-se à dispo-
sição cio "Museu de Arte» e reafirmou 
seu desejo de expor aqui. 

ODETTO Guersoni, famoso grava-
dor brasileiro, doôu gravura de sua au-
toria (a escolher dentre as que f igu-
rem na Bienal da Bahia), tendo pro-
posto exposição de suas obras. Ismenia 
Coaracy, também visitada por Odila 
virá à Ribeirão 'Prêto, oportunamente, 
mostrar suas obras, além de doar para 
o acervo do "Museu». 

ERMELINDO Nardim, de Piraci-
caba, ex-diretor do Departamento de 
Cultura daquela cidade, também dei-
xou por legado um seu trabalho. Sr-
melindo conquistou o primeiro prêmio 
no l . o Salão da Jovem Arte de Cam-
piitas. 

POR fim, Odila Mestriner visitou 
o Museu de Arte Assis Chateau-
briand, tendo palestrado com seu dire-
tor, P. Bardi, o qual se mostrou inte-
ressado pelo criação do Museu de Arte 
de Ribeirão Prêto e prometeu doar a 
êle, unia obrá de sua coleção. 

MELHOR 
Está tendo boa repercussão, prin-

cipalmente nos meios radiofônicos 
(menos para os animadores de pro-
gramas sertanejos) a decisão do Go-
verno em mudar para as sete horas da 
manhã, a transmissão da -.Voz do 
Brasil". Isto acontecerá a partir de 
setembro, quando o programa será re-
modelado. Medida que reputamos a -
certada, uma vez que, nesta faixa, as 
emissoras de todo o Brasil limitam-se 
a apresentar programas sertanejos. 
Agora, o homem do campo, principal-
mente, terá' oportunidade de, através 
do rádio, pelo menos aprender a fa -
lar o português corretamente. O que 
não acontece com as sertanejadas. 

RECITAL 
Hoje, a partir das 20 .horas, have-

rá recital de piano, na. rua Mariana 
Junqueira 3016, a cargo do professor 
Pedro de Miranda Macedo. 
REMODELAÇÃO 

Adalberto Valladão está incumbi-
do da produção e apresentação da "Re 
senha Esportiva da ZYR-79 (22 hs.) 
O programa vai receber completa re-
modelação, logo. 

COMPRA 
A qualquer momento poderá acon 

tecer o fechamento do negócio que es-
tá sendo mantido por um local com a 
atual direção da Rádio Brasiliense, 

visando a compra da citada emissora. 
VELHA GUARDA 

A crônica de São Paulo está di~ 
vergindo--.se sôbre a vitória do Comer-
cial EC. A velha guarda não aceita a 
vitória. A nova guarda sim. O mesmo 
esi*i se passando em Ribeirão Prêto. 
PLÍNIO LIVRE 

Ontem, deu-se a libertação de 
Plínio Marcos, prêso em Santos, se-, 
gunda-feira última. Juca de Oliveira, 
presidente dõ Sindicato dos Artistas de 
São Paulo, foi o baluarte da campa-
nha para a libertação do Vitorio . 


