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ODILA MESTRINER, Mulher Desta-
que-1970. Setor Pintura de Ribeirão 
Prêío, quando rec b'la, das mãos do 
Presidente Ticiano, seu cartão da praia. 

A soc'edade ribeira pretana vive ainda o im-
pacto agradável do grande baile Cidade ds Ri-
be' rão Preto, antecedido pelo f no coq em que 
a Recrê, antecipando-se e superando-se a s ; 

própria, homenageou com tanta fne s se a figu-
ra fem n na de R beirão Piêto. Tudo, durante 
este coquetel, esteve precioso. Foi uma promo-
ção de gabarito invulgar, comentaáíssima em 
tôdas as redas sociais. Finíssimos feram os tra-
jes das elegantes e personalidades da noite. 
Não houve senões durante o coq. Uma beleza. 

No entretanto, não se pode dizer o mesmo a res-
peito de algumas toiletes apresentadas por cer-
tas senhoras de nesso soce ty . Erros crasscs de 
elegânca puderam ser absurdamente noíados 
como por exemplo alguém se apresentando, pa" 
ra uma no : te "gravata preta" vestida inteira-
mente em couro negro (até com b o t a s . o n d e 
estamos santo Deus?). Se desconhece assuntos 
de moda, é lamentável. Se, apesar de conhecer 
o assunto apresentou-se assim trajada, indes-
culpável simplesmente. Desconheço qual seja o 
costureiro que tenha lançado calças compridas 
como rigor abscluto. E disfarçar com alguns 
detalhes sem>prec!osos, f rancamente , . . . não 
dá-

Portanto, de acordo, plenamente, com meus co-
legas de crônica social que se manifestaram a 
êste respeito. Hoje, fala-se de moda em todas 
as rev :stas femininas, em todes os suplementos, 
em todos os jornais. Leiám, n r favor! Há de 
se respeitar as promoções sociais deste gaba r to 
_e apresentar-se trajada de acordo. A moda está 
complexa é evidente, mas nem tanto que uma 
mulher, de bom senso, não possa dis t ingue a-
quilo que é chic daquilo que é "shangai". Con-
venhamos . . . 

Uma das f g u r a s mais elegantemente traja-
das da noite de gala da Recreativa, bonita, char-
mosa e e legantérrma, foi Conceição Ribeiro, 
num branco div"'no, rebordado em pérolas no 
estilo barroco. Reputo um dos mais belos vesti-
dos da no' te. Grau dez para Conceição e seu 
lindo longo branco. 

Hoje à noite, Clube de Campo da Sociedade Re-
creativa funcionando estilo mverno. Por que 
não? Mais uma oportunidade para que sejam 
usadas as toiletes super ch !ques da temperada 
fr iorenta. Ouve-se com frequênc'a elegantes 
que'xando-se da falta de oportunidade para tra-
jes invernais' A bo : te da Recrê (Clube de Cam-
po) hoje à noite é uma excelente oportunidade. 

Já na noHe de sábado, a boite acontecerá so-
mente na sede da Recreativa. Clube de Camuo, 
fechado no sábado. Isto porque, aqui na sede, 
estará Paulo Sérgio para um show durante à 
boite. Sexta lá, sábado aqui na cidade. Esta-
mos conversados. 

Serv'co de Voluntárias da LAP e n ação com 
um Bazar no nróximo d :a 27, sábado, à partir 
de 10 horaq da manhã . Os trabalhos ali apre-
sentados são torlos de autoria dos pacientes do 
Hosmtal das Clínicas. Oue comnarecam as só-
cias e pessoas interessadas é o apelo humano de 
Leonor Fochs da S1-lva e JudHh JuFa Raska, as 
f !guras tão intensamente dedicadas ao Serviço 
de Voluntárias ^a ent ;dade que assiste » indi-
gente de nosso H . C . 

Amanhãvà noHp. n^ Palestra Itália, "outro Mrni-
BaHe nromovido n°lo dinâmico clube, com a 
presença do coniunto mus :cal Grupo 17. 

As famílias Seme Cury e De Paula, esta^, ama-
nhã. casando seus filhos Eni e Milton em sole-
nidade a reaFzar-se às 18.30 horas na Tgreia de 
Nossa Senhora dp Fát ima. <~>s noivos receberão 
cumprimentos pelr enlace nr-s salões da Socie-
dade Recreativa e de Esportes. 

Os sirrmát:cos Nadir Cozac e Sérgio Pedro Lis-
boa estão assumindo cargos importantes junto 
à D : r e t o r a da coqueluche social do momento 
que não é outro senão o Clube de Campo da Re-
crê. O primeiro, Nadir Cozac é Diretor de Se-
cretaria enquanto nue Sérgio Lisboa descmpe> 
nhará funções de D ;retor Patrimonial . 


