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PERSONALIDADES E ELEGANTES 

Dentre os inúmeros acontecimentos com or quais tenho escrito minha atuação na crô-nica social de Ribeirão Preto, o baile "Cidade cie Ribeirão Preto" e sua homenagem à mulher. ribeirãopretana, tem o mérito de localizar-se como o mais sofisticado de nossos aconteci-mentos sociais. A Sociedade Recreativa e de Esportes, clube de elite da cidade dos cafezais, vem estudando seus detalhes de há muitos dias com dedicado carinho e especial atenção. 
Seu presidente esbanjou fidalguia social 

ao organizar, depois de tê-lo idealizado, enga-
lanando a noite para comemorar o aniversá-
rio da cidade com esta festa, durante a qual 
a figura da mulher ribeirãopretana recebeu 
sua maior e mais requintada homenagem. 

Houve por bem decidido colocar, nas mãos ce Nilce Bevilaqua, a decoração de todos os salões da Sociedade. E Nilce, valorizando a fi-gura da mulher que homenagens recebia, es-colheu orquídeas para a decoração num sim-bolo suave e colorido da finease de nossas da-mas. E elas, com flores, mescladas de suave lilás e delicioso branco ficaram ali, com suas presenças charmosas e sofisticadas na com-panhia de mi/ iares de corolaa rubras de gla-diolos gigantescos e ladeadas pela cortesia masculina de cravos enormes, brancos, ausen-tes de çôr. Se não brilhasse o sol tropical nas terras ribeirãopretanas, Nilce não teria com-posto a sinfonia de anturios acompanhados das extravagantes amarelo-rosas esirelictias, exibidas e alegres, cobrindo da poesia de péta-las enormes em rústicos tôcos de madeira. Foi felicíssima Nilce Bevilaqua em seu poema de decoração, sabendo mesclar tão bem o savoir faire e a alegria de nossas damas de Ribeirão Preto. 
Não quiz Ticiano Mazzetto dar, à escolha das homenageadas da noite, um sentido fútil de elegancia ausente de predicados outros, tão importantes no carater e na personalidade da mulher. Se para que escolhidas fossem, a ele-gancia pessoal foi ponto destacado, muito mais importante terá sido a participação e a atua-ção social da Mulher-Destaque no contexto dos acontecimentos de nossa sociedade. 
Seguindo esta filosofia de humanidade, participação e elegancia, a Sociedade Recrea-tiva e de Esportes deu à cidade sua primeira lista de "Dez Mais" (que não foram apenas dez, mas 29) desassociando as homenagens em dois grupos aos quais poderíamos dar o nome de "personalidades" e "elegantes". 
Está aqui, como eu prometera a^s meus leitores na semana passada, a relação comple ta da "MULHER-DESTAQUE" 1970: 

Lucília Junquiera de Almeida Prado (ro-mancista); Tânia Aparecida de Barros Vello-so (poetisa); Diva Tarlá de Carvalho (Musi-cista); Diná Pousa Mihaleff (ensino musical); Qdila Mestriner (pintura): Miss Margareth AhEoniessen (educadora); Isaura Latuf (dire-ção de entidade de ação social); Carolina Gon çalves de Souza (ação social em beneficio da coletividade)'; Ezen Ramos Caminiti Fiuka (a-rror à humanidade); Florianette de Oliveira Guimarães e Maria Elisa R. de Oliveira (Tea-tro amador); Carmem Oliveira Pinto Arruda (dama de ensino). 
Pela participação impar e elegancia nos grandes acontecimentos sociais: Carlinda Mu-sa; Eugenia Brandão, Hélia Spinola; Henri-queta de Caiado Castro; Arlette Palma do A-maral; Maria Luiza Siena Marchesi, Marta Co-zac; Maria Aparecida M. Coltro; Georgina Chufallo; Vilma Carollo; Virgínia Lousada, E-lena Cury Calil; Maria Aparecida Seixas Han-na; Dulce Mazzetto; Aldair Gomes Simões e Giselda Silva. 


