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O QUE E' "SUPER IN" 

Olha, hoje à noite, algo muito diferente vai a-contecer aqui em Ribeirão. E é bom que vocês se preparem para o impacto, porque quem não estiver presente tenho certeza que vai mesmo é morrer de raiva. Afinal a Recrê do alto já faz muito tempo que vem preparando o seu Baile mais "quentex" e mais "prafrentex" do ano. E' como se você estivesse vivendo uns momen-tos "tropicais" em cena de "Luar Havaiano" em meií> a flores e cores, céu de estrela e musica quen te. quente, inserida no contexto por Ronald Lark, Beto do Vibrafone e Recra Som. I ^ o tudo no am-biente que sé coaduna mais com sua personalida-de porque todas as portas da Recrê vã" se abrir de rar em par para receber sob o Brasão da Arara Ver melha. 
— • — 

VIVER... E o iovem "bussiness-man" paulistano, super-querido entre nós hoje faz anos. A você Vicente 

Feola o meu abraço, milhões de felicidades e não se erqueça que o ncsso presente pr'a você só pode significar uma coisa: AMIZADE. 

.. SAUDADES 
Há gente que não se contenta com o tríduo de momo anual. Quer mais. E arquitetaram um for-robodó para 17 de outubro, na Socorros Mutuos cem o título na base do eantor Petronio: — Baile Re-cordando o Carnaval . . . "Quarta feira de cinzas a-manhece, na cidade há um silencio que parece que rró^rio mundo se desnovoou. U n toque de cla-r'm alem distante vai levando agonizante o som de um carnaval que t>a c sou. . ." cantaria o inesquecível Francisco Alves diante da idéia da festa "Recor-dando o Carnaval"! 

10 a SEMANA DE ARTES PLASTICAS Inicia hoje e vai até a dia 2 do próximo mês a 10.a Semana de Artes Plásticas, promoção do Cen-tro Acadêmico Francisco Lisboa e participação dos faunos da Faculdade de Artes Plastieas de Ribeirão P^eto com um oroerama de exDosições e conferên-c i a d? alto pabnrito. Artistas renomado 1; estão con vfHntios a nart'cinar entre eles, Ismenia Coaracy e T^nmo^hio-np Ksusun (da capital) e Adelaide Sam "Delv"". Ba«sano Vaccarini. Fulvia Gonçalves Mauro Amauri B. Lima Odila Mestriner; Leonello Berti Calistas locais); a lemTIS" trabalhos dos alu-roc da Escola e fotografias de Francisco A m e n d l a . P°dro Manoel C. Gismondi fará conferência no dia 29. 



A renomada artista Ismenia Coaracy, convida' da a expor seus trabalhos na 10.a Semana de Artes plásticas, será hospede do casal José-Darei Antu-nes de Freitas. Sem duvida Ismenia merece tedo o acolhimento do povo ribeirãopretano, pois diante da importancia de tal nome, só nos resta o orgulho de te-ia entre nós. — Tomoshigue Ksusuno artista tam bem internacional e que apresentará seus trabalhos nesta promoção de arte, será hóspede de Pedro Manoel C. Gismondi. 
• -

Para um baile super in" que acabamos de citar somente gente top-set da Capital poderia vir par-ticipar. Acompanhados do casal Cida e dr. Gabriel Aguiar Júnior, grupinho animado e ultra simpáti-co marcará presença nesta noite da Recré, Maria I-nes Sandcval e dr. Adair Godoi. 

JANTAR DE GALA NA APAE Receber bem é uma arte. Abrir o coração a quem necessita é um dom. Mqs Jamil e Jorgina Cury, uni ram os dois em beneficio da APAE oue tanto me-rece. Porisso em sua mansão, repetindo a dose dos outros anos farão acontecer um jantar "nuit" de galle", dia 30 de outubro, que promete ser aquela oitava maravilha do mundo. 

PESFTLE-CHA' BENEFICENTE D. Gilda Pereira de Freitas vai comandar na tarde de 16 próximo um cha-desfile beneficente em 

prol do Centro de Estudos prof. Pedreira de Freitas r o salão sccial da Recrê. BouÜque Porangaba res-ponderá presente apresentando a linha Mac-Xem pa 
ra o verão. 

UMAS E OUTRAS 
Acrisio e Sônia Saheb vão receber seu grupo de amigos na noite de hoje para um churrasquinho preparado pelo anfitrião. — Meu amigo Antônio Pereira da Rocha marcou seu "rtat" no dia de on-tem. D. Hilda preparou delicioso almoç.o para o a-niversariante e familiares. — Silverino e Norma. Mello também são anfitriões de gente "tcp'' da capital que estarão vendo de perto o Arara Verme-lha. — Augusto Aparecido Mazza também recebeu cumprimentos na noite de ontem pelo "nat". Lá os "leões" e "domaidoras" reuniram até as primeiras horas de hoje. — Dr. Coimbra mcstrou mais u m i dt? suas qualidades na noite que Nelson Gonçalves se apresentou no Galpão. A convite do cantor, o simpático dr. Coimbra cantou (e muito bem) rece-bendo aplausos calorosos dos presentes. 
Geórgia Gomide, que deveria estar presente ho ie no Baile da Arara Vermelha telefonou dizendo oue não virá. pois fraturou o pé. Azarzinho nosso, lógico, pois ela é uma verdadeira parada. Peninha;. . — Alamiro e Enila Salvador nassando f im de sema-na capital paulista. — Gilberto e Fernando da Silva estão dando os toques finais no seu novo pos to nn Visconde de Inhaúma, para breve inaugura-ção. Diga-se de passagem, que nunca se viu um pos to tão esnobado. 


