
S O C I E D A D E DESTAQUE 
SEBASTIÃO SILVA 

— Com a presença de destacadas persona-

lidades sociais ç poljticas d e nossa cidade e 

do Estado, a Sociedade Recreativa e de Es-

portes promoveu .ontem o badalado Baile "C[ 

tiade de Ribe-rão Preto", que foi o ponto 

alto das festividades em comemoração a° 

114.o aniversarjo de nossa cidade. Um acon 

tecimento dos mais snobados, pois em real da 

de a Sociedade Recreativa viveu uma noita 

da de gala, destacando-se a presença do Go 

vernador Abreu Sodré e seus assessores, o 

casal N,air..dr. Antônio Duarte Nogue ra e 

das senhoras que foram homenageadas com 

o Cartão de Prata. 

dr. Antonio Duarte Nogueira e um grupo 

restrito de convidados, para um jantar inti-

mo. Antes do jantar, o Governador conver 

sou com os presentes, focai zando alguns as-

suntos, inclusive política e futebol. 

— Antes do Bsjle de Gala, num coquetel 

dos mais fechado», a Diretoria da Sociedade 

Recreativa e de Esportes prestou sign ficati 

va homenagem as »enhoras de nossa corau 

njdade que mais se destacaram nos diversos1 

setores de atividades, inclusive n 0 de part 

cipação e de elegância. Uma promoção das 

mais felizes, pois serv;u para colocar em 

relevo o trabalho e a participação de um: 

punhado de senhoras de nossa comunidade. 
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— As 20 horas, na sala de sessões da Câ-

mara Municipal, 0 Governador Abreu So-

dré recebeu o titulo de Cidadão R beirãopre 

tano, que The foi outorgado pelos Po^eres 

Públicos municipais. Foi autor do Projeto 

de Lei o ex-vereador dr. José Alves de Cas 

tro. Figuras das mais representativas de 

nossa politica e social prestigiaram a sole-

nidade. | 

— Sexta-feira e ontem o Clube Hipico de 

Ribejrão Preto recebeu excelente frquencia 

de associadog e convidados. Elementos de 

destaque de nossa melhor sociedade ali com 

pareceram, aproveitando as magníficas con 

dições daquele aprazível recanto para algu-

mas Tioras das mais agradaveis. Hoje a fre-

quencia deverá ser ma or. 

•— A decisão da Copa do Mundo toma con 

ta da cidade. Casais de nossa sociedade es-

tão formando diversos grupos para o almo 

ço e, depois, a televisão para o sensacional 

cotejo Bras 1 x Italiá. Se o Brasil vencer o 

que todos esperam, vai ser aquele carnaval. 

A Recreativa vai distribuir duas mil bandei 

rinhas do Bras:l para o corso na 9 de julho. 

Tudo é expectativa. 

— Aqui está a lista das senhoras homena 

geadas com o Cartão d e Prata, nos diversos 

setores de at vidades: Romamlsta; sra. Lu-

cilja Junqueira de Almeida Pradc — poeti-

sa; sra. Tânia Aparecida de Barros Veloso 

— Ensino Muscal; sra. Diná Pousa Mihaleff 

— Musicista; sra. Divá Tarlá de Carvalho 

— Pintora^ sra . Odjla MffStrinár,— Educado 

ra; Miss Margareth Antonjssen — D reção 

de Entidade de Ação Social;.sra. Uaura La-

tuf — Ação Social em Beneficio da Coletivi 

dade; sra. Carolna Gonçalves de Souza. 

— Pela part cipação impar e elegancia nos 

grandes acontecimentos sociais de Ribeirão 

Prêto, foram homenageadas pela Sociedade 

Recreativa e d e Esportes, com o Cartão <íe 

Prata, as senhoras: Carl;nda Ferreira Musa 

Eugencia L. Brandão — Helia Spinolla — 

Henriqueta Caiado de Castro, Aríete Palma 

Fran»o do Amaral — Maria Luiza S'ena 

Marchesi — Marta Cozac — Marja Apareci 

da M. Coltro — Georgina Chufallo — Wil-

ma Carolo — Virgin;a Lousada — Elena 

Cury Calil — Maria Aparecida Sejxas Han-

na — Dulce Mazzetto — Aldair Simões Go-

mes e Giselda S lva. 

— Ontem o sr. Angel0 Rudelli recebeu QS 
amigos na séde de campo da So&Jg^de Dan 

te Alighieri para uma churrascadã ' em co-

memoração a0 séu aniversar o natalicie, ocor 

rido na sexta-feira. Diretores da Dante Alig 

hier; e inúmeros amigos do. sr. Rudelli' com 

pareceram ao churrasco, que foi regado com 

muito chopp. 

— Walter Nahás, o "big" da Churrascaria 

O Galpão revelou ao colunista que agar,a 

sai' o esperado Show com a Angela Maria. 

Disse o Walter que na próxima semana vai 

a.capital do Estado pára ultimar os detalhes 

com a "Sapoti" e marcar a data do Show 

Angela Maria está atravessando uma das 

melhores fases de sua carreira. 

— Hoje ,a noite, a partir das 20,30 horas, a 

Sociedade Dante Alighieri promoverá mais 

um animado Chá-Dançante, com a presença 

do conjunto Grupo-17. — O Centro Acade 

mico Rocha Lima também tem programado 

ma;s uma brincadeira-dançante, com a pre 

sença do excelente conjunto "New Boys". 

— Outra promoção anunciada para a nojte 

de hoje é a br ncadeira-dançante da FAESS. 

— Outras personalidades da Mulher-Des-

tanque-70, homenageadas ontem pela Socieda 

de Recreativa e de Esportes, com a entrega 

do Cartão de Prata, símbolo d 0 reconheci-

mento de nossa comunidade: Por seu Amôr 

à Humanidade: sra. Ezen Ramos Caminti 

(Fiuka), Teatro Amador; sras. Florianete O-

liveira Guimarães e Maria Elisa R. de OI" 

veira — Anfitriã de Sociedade; sra. Ana Ma 

r a Bonini Marchesi — Dama do Ensino; sra 

Carmem Oliveira Pinto Arruda — Dama da 

Televisão; sra. Hebe Camargo. 

— O s salões da Sociedade Recreativa rece 

beram uma decoração prafentex, a base de 

flores. Um trabalho dos mais lindos. Tudo 

organizado como manda o f"gurino. A musi 

ca esteve por conta do mais famoso, con-

junto musical do país, o "The Modern Tro-

pical Quintet". O Baile de Gala fo; 0 acon 

tecimento do ano e d ficílmente será supe-

rado. 

— Ontem as 18 horas, o casal Ana Maria-

Eüdio Marchesi recepcionou o Governador 

Abreu Sodré e sua comitiva, o casal Nair, 

— A data de ontem marcou a passagem 

do aniversário natalicio do sr. Antoni0 Ru-

cjan Ruiz, industrial e esport Bta dos mais 

destacados. Ao ensejo deste registro, ende-

reçamos ao distinto aniversariante os nossos 

cumpr ínentos, com votos de felicidades e de 

longa vida. 

Sra. Florianete Oliveira Guimarães, uma 

das homenageadas ontem pela Socidedade Re 

creativa e de Esportes, recebendo 0 Cartão 

de Prata pêlo seu trabalho em próL do nosso 

Teatro Amador Uma homenagem das mais 

justas. (FOTO CONTE) 


