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Sta. Etea, um pedaço enorme de céu, plantado aqui 
na terra. Uma beleza de fazenda, de propriedade de Lu-
c-iiia-Arnaldo Almeida Prado, onde o ?á;ado se fez mais 
descansado e o domingo mais alvissareiro. Bicos de pa-
pagaio irreverentes esparramando vermelho escarlate na 
paisagem de sonho, sacudindo as nétalas enormes para 
acordar a piscina cercada de cadeiras brancas de sol. 
Velhas mangueiras carrega dmhas de flores, delicia doce 
das abelhas, em grandes chusrnas, na revoada dos zum-
bidos à cata de pólem adocicado. Paineiras enormes, 
não na florescência rósea. porem no apogeu dos frutos 
que ainda não amadureceram, mas já atraem bandos de 
periquitos palradores, ansiosos para comerem suas se-
mentes escondidinhas no fôfo branco que se parece com 
nuvens. Casa grande, característica e tipica das fazen-
das brasileiras na áurea época do café. conserva ainda 
toda a beleza de um Brasil colonial de sinhazinhas den-
gosas. Ampla, decorada com apurado gosto de Lucilia, 
confortável, aconchegante, inundada do earinho que 
marca tão bem a figura da anfitriã, sua suavidade, sua 
meiguice... Sábado e domingo de sol, céu alto e azul, 
intimidade de gente tão simpática que começa com a 
suavidade de Lucilia e tem sequencia na fabulosa sim-
patia de Arnaldo. E. se permitido fosse estender-se o 
olhar pelos campos verdes circundando a residencia, lá 
estava o "Guarani" puxando pacenciosamente uma 
charrete de onde vinha uma doce voz. a voz de meu fi -
lho, a dizer-lhe insistentemente: '"Vamos Guarani . . . " 
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O Jockei Clube de Ribeirão Preto, que eonta com a 
impar figura de Pedro Corrêa de Carvalho Júnior, está 
planejando dar uma espetacular festa, na qual aconte-
cerá um grande baile de gala. para comemorar sua inau-
guração. Excelentes planos tem seu dirigente para pro-
jetar nosso Jockei e incrementar, de maneira definiti-
va, o hipismo na Cafécap. 
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Procópio Ferreira, que durante duas noites apre-
sentou-se em nosso Teatro Municipal, foi um sucesso 
com sua bossa de teatro tantas vezes responsável por 
espetáculos fabulosos. Uma promoção teatral que nos 
trouxe O Avarento de Moliere. e que conseguiu levar pa-
ra o Teatro Municipal um sem número de gente que 
aprecia teatro. 
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Para sexta-feira à noite, na Sociedade Recreativa, 
temos programado o Desfile-Show de Rona^o Es^er que 
trará nara a Cafécap a beleza de sua moda desfilada por 
Ibelissimos maneauins. incluindo-se a linda noiva loira 
de Agnaldo Rayol. Esta festa de moda será beneficente 
para a APAE e deverá mostrar a colecão do tesoura ga-
lã de Outono-Inverno 69. Apresentação dos modelos es-
tá a cargo de íris Mendes Ribeiro e a colunista e os con-
vites poderão ser encontrados com Fida Aude (2040), Na-
dir Aguiar (1388). 
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Vãio partifinar destp Desfílf-Show de Ronaldo Esner 
em nossa cidade duas figuras femininas de grande des-
taoue t— Su^i com suas perucas maravilhosas e Maria 
compondo ainda mais beleza para os nen^eados das ma-
nequins aue se anrespntarão na oportunidade, vestindo 
os mais deslumbrantes modelos de Ronaldo. 

o 

festival Jannnês. no nroximo dia 29. mais uma pro-
moção d " ' Fec+eios de Aniversário dp nossa cidade tra-
rá narct Ribeirão Preto uma pvnosicão linda de Tkebana 
farmnios florais à moda do Japão), bailados iaponeses, 
kot.o P shamisen (instrumentos mnsicais') e fPmes dòcu-
irprHTlns do fascinante Janão. Realizar-se-á no Tea-
tro Municipal de nos«a cidade e ao OUP tudo indica trará 
para a Cafécap o Cônsul Japonês no Brasil. 

o 

Aconteceu decididamente, nondo musica vibrantp no 
domine-o nue se passou o FestWaT de Bandas e Fafar-
ras niip tevp a supervisão de Nadir Asníiar. Foi mesmo 
um <?4mo acontecimento com tantas bandas P tan-
ta"3 nfarras anrpsentando-se com sua musica vibrante 
e bonita, enchendo nossa terra de sons. 

o 

•ppns^ndo na possibilidade de afivelar ma^as no 
nrovirno d'a 29 e rumar parn os Statps. o casal Rohin An-i 
tonio Calil one para a Terra de Tio San pretende ir, 
na monumental excursão SiTver 1»gle aue os levará até 
Flórida. Miaimi Ias Vepas. México, Nova Iorque e inú-
meras outras cidades daquele país. 

Sua Excelencia o Marechal Arthur da Costa e Silva, 
ent/nsiasmado com o brilhantismo de nossa fanfarra do 
Colégio Marista. convidou-a para ir apresentar-se em 
Bra^ilia. o aue tem deixado os rapazes participantes da-
auela fanfarra muito satisfeitos e orgulhosos de sua mú-
sica e apresentação. 
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A Casa Faro — Turismo e Câmbio está entrando em 
uma fase de avanço, nlaneiando excursões faJbulosas pa-
ra toda pafte do mundo. Sob a orientação precisa e se-
gura de Raphael Caliento, pretende a Casa Faro levar 
de Ribeirão muitas pessoas aos mais distantes paises em 
excursões que valem por um sonho. 
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Odila Mestrinel, que foi a artista ribeirãopretana do 
ano pintando um maravilhoso quadro ofe?íado pela mu-
lher ribeirãopretana à Dna. Iolanda Costa e Silva, está 
trabalhando com afinco na sua série de quadros belís-
simos — Figuras em Procissão — para expô-los dentro 
de algum tempo. Talves os mais fabulosos trabalhos da 
artista pertençam à esta série realmente de uma arte 


