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Ribeirão Preto
em destaque

Ribeirão Preto promoveu sua grande festa. São 114 anos de trabalho e de
progresso da terra roxa e quente do café. Em todos os setores de atividade da
gente ribeirãopretana há o contentamento daqueles que têm certeza do dever cumprido. Entidades culturais, esportivas, políticas, sociais e eclesiásticas uniram-se
para comemorar condignamente a data de 19 de junho.
Visitantes ilustres e turistas amigos afluiram à nossa cidade para participar
da nossa alegria. No sabado, recebemos a visita do sr. Abreu Sodré, que procedeu
a diversas inaugurações. Ó governador sentiu, mais uma vez, o calor da hospitalidade da nossa ggnte, não só nas ruas, como também no ambiente requintado e
acolhedor da mansão dos Marchesi.
D. Ana Maria, mais uma vez, recepcionou o governador e personalidades do
seu "staff" com aquela categoria que lhe é peculiar. Recebeu um circulo fechado
de amigos para o jantar e depois acompanhou seus convidados até o coquetel na
Sociedade Recreativa, onde recebeu um cartão de prata oferecido por aquela
entidade às mulheres que se destacaram em todos os setores de atividades de
nossa cidade.
A Recreativa viveu momentos de gloria, com a afluência de nossa melhor sociedade ao seu Baile de Gala. O governador do Estado e sua esposa prestigiaram
q coquetel que antecedeu o baile.
Milhares de pessoas, à rigor, dançaram áo
som do Modern Tropical Quintet, que
contraponteou com o conjunto Recra Som,
dos melhores daqui.
As mulheres homenageadas com o
cartão de prata pontificaram nos mais
diversos setores da sociedade ribeirãopretana. São elas: Lúcia Junqueira de
Almeida Prado •— romancista consagrada
pela critica de todo o país; Tania Aparecida de Barros Velloso — poetisa de
largos recursos, com vários livros publicados;
Diva Tarlá de Carvalho — enusicista, professora de piano e diretora de
Conservatório Dramatico e Musical; Diná
Pousa Mihaleff — dedicada ao ensino
musical; Odila Mestriner — desenhista e
pintora reconhecida pelo seu trabalha
originai e fle técnica perfeita. Participou
de varias bienais e é vencedora de diversos salões; Mirgareth Ántonissen — edu-

cadora, pertencente ao quadro de inovadoras do ensino que é o Colégio Vita et
Pax; Isaura Latuf — diretora de entidade
de Ação Social; Carolina Gonçalves de
Sousa — mulher inteiramente voltada a
ação social em beneficio da comunidade,
especialmente no trabalho com o menor;
Ezen Ramos Cãminiti — a simpatica
Fiuka, reconhecida pelo seu extremado
zelo com o proximo; Florianete de Oliveira Guimarães — educadoras e grande
incentivadoras do teatro amador; Anna
Maria Marchesi — a anfitriã n.o 1 de
nossa cidade; Carmen Oliveira Pinto Arruda — dama do ensino.
Pela participação impar e elegancia
nos grandes acontecimentos sociais receberam cartões de pirata as senhoras: Car- ,
linda Ferreira Musa, Eugenia L. Brandão,
Helia Spinola, Henriqueta Caiado de Castro, Aríete Palma Franco do Amaral, M a ria Luisa Siena Marchesi, Marta Cozac,
Maria Aparecida M. Coltro, Georgina
Chufalo, Wilma Carolo, Virginia Louzada, V
Elena Cury Calil, Maria Aparecida Seixas
Hanna, Dulce Mazzetto, Aldair Simões
Gomes e Giselda Silva.

