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i v o n e g r e l l e t 

FAIGON S.A. ontem ao entardecer, rece-
bendo para um finíss mo coq para o qual esti-
veram presentes figuras representantivas da ci-
dade. A finalidade do elegante drink foi come-
morar, regada à whisky, sua nova instalação re-
dec.rada e mu to bon ta . 

ONTEM À TARDE, um pedacinho da Fran-
ça em minha casa. A carta, assinada pelo mais 
famoso otorrinolaringologista do mundo, orof. 
d r . Mitehel Portmann, datando, definit vãmen-
te, a ida de meu mar do para seu estágio em 
Bordeaux — dezembro, 70. 

PARECE TER SIDO uma temporada de 
descanso perfeito aquêle realizado pelo casal 
Elidio-Ana Maria Marchesi nas terras do Ara-
g u a á . A hostess ribeirãopretana voltou entu-
siasmada com a região que conhecia não o sufi-
ciente para apreciá-la tanto. 

"FIGURAS ESTRANHAS" chegaram a mi-
nha casa sem que, no entanto, eu estranhasse a 
perfeição e a beleza de seus traços. Como não 
poderia deixar de ser, uma vez que foram cria-
das pelas mãos de Od la Mestriner, expoente de 
nossa arte e p :ntcra tantas vêzes premiada em 
Bienais. Grata Odila, pelas lindas "Figuras Es-
tranhas", 

ISAURA LATUF e Nilda decidiram, meio 
de cam nho, estender seu período de férias e 
est ;car sua viagem até a Argentina dos tangos. 
Elas que haviam planejado apenas o sul do Bra-
sil não resistiram a proximidade dos pampas 
argentinos. 

RECRA-SOM musicando a noite de ontet^i 
no restaurante-boite da Recrê, Clube de Campo. 
Não é verdade de o inverno mantém as pessoas 
recolh ;das. As promoções da boite azul mari-
nho são sempre snobadamente sociais. 

HOJE À NOITE, na sede social da 9 de Ju-
lho^ boite estará funcionando com o novo con-
junto formado por Vanderlei (o mesmo do Re-
cra-Som). Luzes negras, Estrosboscópicas (??) e 
rítmicas bem como convém à juventude em tem-
po de férias. 

EDUARDO-ENEIDA Matarazò são os mais 
recentes proprietários de uma extensa chácara 
do condominio do clube de campo da Socieda-
de Recreativa. O casal up-to-date construirá uma 
casa de campo no local. Ponto positive para a 
sociedade ribeirãopretana em tê-los no nosso 
convívio. 

TODOS OS JORNAIS da capital dedicam 
parte de suas páginas para comentar os lança-
mentos da moda para a próx ma esta-ção: Pri-
mavera-Verão (felizmente). Na verdade, o as-
sunto moda já ultrapassa o interesse puramente 
feminino para ser categorizado como assunto 
socolégico, psicológico e como veículo de co-
municação das massas. Não om:timos aqui nos-
sa opinião pessoal quando tiramos a moda do 
c a m p o das futilidades para transportá-la para 
aqueles outros que citamos. Não fora sua im-
portância, por que cargas dágua afinal estariam 
os homens tão interessados na deles na nossa? 

NA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, o ca-
sal Horácio Sales Cunha Júnior passa suas fé-
rias em excursão. Sem dúvida, Horácio-Cida 
escolheram um dos recantos mais bonitos deste 
país, mágico em paisagens. Princ palmeute as 
da Bahia. 

VICENTE ALESSIS, categorizado funcio-
nário de nossa Faculdade de Medicina formou-
se ano passado na Faculdade de Direito de nos-
sa c dade. Não sat ;sfeito em tornar-se "homem 
de leis", está cursando agora Administração de 
Emprêsas. Grau dez para sua dedicação aos li-
vros. 
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