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RONALDO ESPER, o "tesoura" de fama já inter-
nacional, apesar de sua recente atuação no mundo da 
alta moda, é este rapaz com geito de galã, que dentro 

de poucos dias estará em nossa cidade para apresentar, 
numa prcmoção da APAE, sua espetacular coleção da 
moda invernal. Comentemos portanto sua pessoa co-
mi. "savoir faire" da moda atual, uma vez que Ronaldo 
já tem em seu poder uma fama que transcede frontei-
ras. Pois bem: a coleção que Ronaldo Esper nos traz 
é a segunda desta estação. Está dividida em "pret-à-
porter" e "haute coiture" (como diria um francês sno-
badinho. . . ) . No entretanto, Ronaldo Esper é um valor 
bem brasileiro que se lança no fabuloso e exigente mun-
do da moda, brasileiramente, usando em suas coleções 
lindas tecidos exclusivamente nacionais. Tem suas 
idéias próprias e assim, escolheu para a estação inver-
nal o preto, o beige, o marron e o branco. Para os lon-
gos, preferiu os tons de rosa, o verde água e o azul 
claro. 

o 
O atelier de Ronaldo Esper situa-se 11a Alameda 

Jau, 1591 e atualmente Ronaldo está sendo cognomina-
do como o Papa da Nova Geração de Costura no Brasil. 
Costuma apresentar anualmente quatro coleções que são 
mostradas em capitais e cidades importantes. Tem clien 
teia internacional de autentico renome, assim como a 
Princesa Palíavicini de Roma e Sybill 0'Donell. Seus 
modelos já foram fotografados pela deslumbrante Ve-
ruska. Dentre os nomes de mulheres super elegantes 
cujas toiletes estão à cargo de Ronaldo Esper ciia-se Ma-
ria Helena Alcantara Machado (uma das dez mais do 
Brasil). Miríam Moreira da Costa e Maria Graziella Me-
lo (auas Oas dez mais de São Paulo). Eis portanto, em 
ligeiros traços, o maravilhoso trabalho de Ronaldo e o 
porque de ssu sucesso internacional. Numa promoção 
beneficente da APAE, trazido por Haifa Aude, estará 
aqui na Recreativa no próximo dia 27, num Desfile 
Show este que hoje é considerado como um magnata 
da moda e do bom g'ôsto. 

o 
Um agradecimento muito especial aos senhores 

Udélio Scodro, lá do Biscoitos Mabel, pela gentileza do 
presente enviado ao APAE. Agradecimentos que são ex-
tensivos ainda ao sr. Nelson Machado, proprietário de 
N. M. (sabonetes) por ter também sido tão gentil com 
relaçao à APAE. 

o 
Toda gente em Ribeirão Preto está curiosissima 

por saber quais serão as festividades de carater social 
que acontecerão durante a visita do Marechal Presidente. 

o 
Cumpre-me informar aos meus leitores que a in-

cógnita tem a mesma; extensão para vocês, para mim e 
até mesmo para as autoridades da cidade. Acontece que, 
enquanto não vier o responsável pelo cerimonial, nin-
guém pode decidir coisa alguma. Conta-se com a pre-
sença do Chefe de Cerimonial hoje e talvez amanhã, já 
estejamos em condições de noticiar detalhadamente so 
bre os acontecimentos sociais que envolverão a figura 
do Marechal Presidente durante sua estadia na Cafecap. 
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E.n visita ontem, com Naiízinha Nogueira, à re-

sidência de Odila Mestriner tive oportunidade de ad-
mirar sua coleção de novos trabalhos com os quais O-

Sdila estará presente numa próxima temporada de arte 
Confesso que fiquei ex tasiada com a :eleza da arte df 
nossa conterranea e posso garantir que sua seiie "Pro-
cissão" é mesmo fabulosamente linda. 

o 
No próximo dia 20, às 20 30 horas, no Salão No-

bre da Legião Biasileira, estaremos presenciando a en-
trega dos prêmios referentes ao concurso "A grande Ri-
beirão Preto'. A solenidade contará com a presença do 
Deputado Orlando Zancaner, secretário de Cultura, Es-
porte e Turismo do Estado de São Paulo. 

o 
Durante os festejos de aniversário da cidade, te-

remos em nossa companhia, o que muito nos honra, au 
toridades como o sr. Governador do Estado e sua es-
posa, o Ministro Andreazza, o Prefeito da Capital, Dr. 
Maluf. Fiquei sabendo que Ana Maria Marchesi será 
mais uma vez a grande anfitriã, hospedando em sua 
residencia o Governador do Estado de São Paulo e sua 
esposa. 

o 
Procópio Ferreira, nos dias 23 e 24, no Teatro Mu-

nicipal, apresentando O Avarento, de Molliere. Peça, 
teatral com característica de comédia, será sem duvida 
uma noitada fabulosa de teatro e divertimento. 


