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§ MON CHATEAU ANIVERSARIA DE 
GRAVATA PRETA 

§ FESTAS JUNINAS — TEMPO DE 
FOLCLORE NACIONAL 

§ ODILA MESTRINER — UMA 
MULHERDESTAQUE 

As meninas do Lar Santana preparam, 
para sábado, dia 20, um festival de canto, qua-
drilha, e pequenas dramatizações. Este Festi-
val acontecerá no Salão Paroquial de Vila Tibé 
rio e tem por finalidade angariar fundos para 
a Instituição que as mantém. As meninas es-
tão entusiasmadíssimas com a promoção da 
festa que as coloca em contato direto com a so-
ciedade da Cafécap. 

Odila Mestriner, Mulher Destaque no se-
tor Pintura (Artes Plasticas) será homenagea-
da pela Sociedade Recreativa e de Esportes du-
rante o snobadissimo coq da noite de 20, ante-
cedendo ao grande Baile Cidade de Ribeirão 
Preto. Odila é uma de nossas grandes expres-
sões no campo das artes e detentora de cobi-
çados prêmios. 

E' oportuno que se mencione aqui a ofi-
cialidade dos convites envados pela Recrê a 
seus convidados. Estes mesmos convites es-
tarão sendo apresentados à entrada, atenden-
do apenas aos convidados especiais para as so-
lenidades de entrega dos cartões de prata du-
rante a reunião. 

O Caiçara Country Club fará realizar, sá-
bado próximo, em sua sede de campo uma mo-
Vimentadíssima festa juniná, abrilhantada 
por excelente conjunto musical. As surpresas 
para a festança, são muitas, não faltando, ób-
tio, as branquinhas pipocas e os morenos pés-
tíe-moleque. Convites e reservas de mesas de-
vem ser feitas à rua Alvares Cabral 939 (fone 
^£08). Ônibus especiais da Viação Cometa es-
tarão fazendo a linha cidade-clube, de hora 
em hora. 

O simpático Zito, proprietário da Boite 
Mon Chateau, envia convite sulferino para a. 
festa de aniversario de sua casa noturna esta 
noite, para a qual está exigindo traje rigor. 
Uma excelente pedida pois nossa sociedade 
precisa e merece promoções gravata preta 
cem mais frequencia. Parabéns ao Mon Cha-
teau e ao Zito, pelo aniversario e pela idéia de 
como comemorá-lo. 

Clube de Regatas também promovendo a 
Eua tradicional festa brasileira — a junina, pa 
ra a noite de 20 do corrente, em sua sede de 
campo. Ao convite especial para mim enviado 
tenho meus melhores agradecimentos desejan-
do um amplo sucesso ao lindo clube às mar-
gens do Rio Pardo. 

O cartão de prata que vai destacar a figu-
ra feminina no campo da Ação Social será en-
tregue à Isaura Latuf, Presidente do Volunta-
riado Feminino de Ação Social da Santa Casa. 
Figura de alto valor no campo da ação so-
cial, Isaura bem merece o título que receberá, 
pelo muito que tem dado de si aos pacientes 
Indigentes de nossa Santa Casa de Misericór-
dia. 

Clodovil, o internacional costureiro já tão 
nosso, estará neste fim de semana em Ribeirão 
Preto, hospedado na residencia de Ana Ma "̂ia 
Marchesi. Vem para o "Cidade de Ribeirão 
Preto" na Recrê. 

O Colégio Pequeno Príncipe, que acolhe um 
numero significativo de crianças para a vida 
çscolar já tem marcada a data de sua festa ju 
nina. Ela vai acontecer no dia 27 de junho, an-
tecedendo a temporada de férias com muitos 
logos, queimados por pessoa a ser designada 
pela direção da escola e uma farta distribui-
rão de docinhos típicos e salgados. 

Em minhas mãos, o ofício que a APAE en 
Via à colunista com palavras bondosas de a-
gradecimentos pela campanha Cara x Coroa 
C de incentivo para este trabalho de crônica 
Social. A APAE não tem absolutamtnte nada 
B. me agradecer; eu sim, agradeço a Diretoria 
da APAE a oportunidade de, junto a ela, rea-
itízar algo de bom pelas crianças excepcionais. 


