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Turma jovem, compcsitora, gravando fitas de suas composições musicais, na Rádio Re-nascença. O porque da juventude naquela emssora local é o Festival Estudantil de Músi-ca Popular. 

Comercial e Construtora Balira Ltda. con-vidando amigos especiais para um up-todate acontecimento também mu to especial: almoço na Us ;na Santo Antonic, segunda feira, próx'-mo d:a 10. Na oportun dade, estarão presentes os srs. Ministros da Fazenda, do Planejameno, da Agricultura e Governador Scdré. 

Paulo Ari Corradi Filho está na crs ta da cnda dentro da conceituadíssima firma de má-quinas de escrever e contábeis — a famosa Oli-veti. O jovem Paul nho, com três meses de fir-ma, já alcançou três promoções, tendo, inclusi-ve, sido o escolhido entre aqueles que presta-ram testes nestes últimos dias. Vai estagiar al-gum tempo por conta da Oüvetti, na Captai . Quando voltar, Paulinho será muito mais im-portante dentro da firma em que trabalha. 

Cravos Vermelhos e Cravinas, aguardando para os fins do próximo mês a eleição da nova dretoria que vai assumir as responsabilidades do grupo. Já apresentcu suas despedidas o pre-sidente Octaviano Capoletti. 

Estuda e projeta-se com infinito cuidado o Baile das Debutantes da Sociedade Recreativa e de Esportes. Com ;nscrições fechadas no pró-ximo dia dez, as jovens debs terão este ano uma promoção de apresentação à sociedade den tro dos ma : s autênticos moldes de Tnesse so-cial. A decoração dos salões da Recrè. é de ori-gnalidade e beleza irnprev'síve's. Há detalhes de grande efeito e inovações de grande atuali-dade. Apredito que a Recreativa quer, para suas debutantes, superar-se a si própria, sno-bando coisas 1'ndas na Noite do Primeiro Lon-go. 

Fabinho, (se me permie, Dr. Fábio Luchia-ri Barbosa) eis aqui nossos sinceros parabéns e votos dcs melhores pelo seu "date" transcorri-do no dia de ontem. E' sempre rrnrto bom sen-tir-se que um colega de imprensa e particular amigo está sendo cumprimentado e que seu dia de aniversário está se transcorrendo com ale-gria. E eu sei, pelo mu : to que você merece, que tudo aconteceu conforme estou imagmando. Aos abraços de seus amigos, queira incluir o nosso. 

Lá pelas proximidades de Sales de 01ive :-ra, hoje, Alcides Costa — o gerente do Itaú América — está congraçando sua turma de fun-cionárids num churrasco amigo. Sábado de sol para o pessoal simpático do ílaú. eis nossos vo-tos 

No Teatro Mmrcipal da Cafécap. no próxi-mo dia 13, veremos porque "Todos amam um homem gordo". Jô Soares, muito prestigiado na cidade e a excelente qualidade de sua peça, serão os máximos motivos para que a socieda-de da terra dc's cafeza's veja c simpático ho-mem gordo da T .V. 

Convite para o Salão de Artes Plásticas "Governador Abreu Sodré" que nos envia a simpática e já famosa artista Odila Mestriner já em nosso poder, deverá estar acontecendo no periodo de 9 a 15 de agosto e tenho certeza, nossa cidade estará magnifcarnetite represen-tada. 

Na Fenite, também na Europa, a midi e a maxi estão na mais suprema linha. O inverno europeu vindouro' traz bossas muito grac'0®as em matéria de estamparia para as lãs (flOrinhas no estilo campestre, miúdas s coloridas) e len-ços de tricot, no estilo camponesa, amarrados aos cabelos. Paralelamente, no Brasil, Tavares de M ;randa afirma que o Grande Prêmio Brasil foi um autêntico "festival de mau gosto". As toiletes midi e maxi, continua o colunista, "mal vestidas, transformaram as bonecas em mons-trinhos". Eu estou d'zendo que isto não é mo-da para brasileira.. . 


