
/ 

t ? 1 W ? I O M F t t i m 

Ribeirão Preto, 17/6/1971 

IVONE GRELLET 

À HORA E À VEZ 
DO DESENHO E DA GRAVURA 

No próximo dia 22 de junho, na cap paulista 
e no Museu de Arte Moderna, acontecerá a exposi-
ção " 'Panorama da Atual Arte Brasileira". Para es-
te importante acontecimento de arte, cujo. júri, al-
tamente categorizado, teve o trabalho de selecionar 
os mais representativos desenhistas e gravadores 
biasileircü. Entre os artistas convidados para parti-
cipar desta importante mostra está uma desenhista 
ribeirãopretana: * ODILA MESTRINER. que estará 
apresentando cinco magníficos desenhos executa-
dos especialmente para esta exposição. 

ÀNTQNIETÀ, A TRANQÜILA 
Antonieta, eniermeirinha linda que tanto su-

cesso fez no concurso Miss Ribeirão Preto,' classifi-
cando em segundo lugar depois de ter dado um fcra-
balhão para o juri da Cava do Bosque, está de-
monstrando uma categoria grau déz. Sorri graciosa 
quando pessoas chegam a ela para perguntar-lhe 
•se, realmente, tem algum problema de olhar, con-
forme loióeas e diz-que-me-diz das rodas de con-
versa. ANTONIETA, traquíla, sorri e desmente o -
Inancío serena para quantos a interpelam. Tem uma 
categoria impressionante; é uma menina lindíssima, 
fina e sabe perfeitamente como enquadrar-;se neste 
buchicho toüo sem perder sua tranqüilidade bri-
tânica . 
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JOVINO, MÍSS A TIRACOLO 
Se alguém quizer lêr o título sem ler a neta, 

vai dar muito o que falar e as coisas vão se tornar 
meio traumauzantes para o simpático Jovino Cam-
pes. Mas, a verdade é que o Jovino pode e deve an-
dar com uma lindíssima miss a tiracolo, uma . vez 
que é o pai dela Falo de VERA NICE GAMPOS, 
Miss Barão cie Mauá, que na tarde de terça feira foi' 
dar suas despedidas à Julinha, de braços dados com 
seu pai. Para meu gõsto pessoal, Vera Nice decidida-
mente foi uma das mais bonitas moças da passare-
la da Cava do Bosque. Seu tipo loiro e sua beleza a-
gressiva aae agradam. Mas me agradaram muito niáis 
as atitudes de Vera Nice depois do concurso. E' uma 
moça atualizada, alegre .esportiva. Foi uma belís-
sima representante cia Barão de Mauá. Não se fala 
de ganhar ou. perder fala-se da participação desta 
moca que vem demonstrando, o, quanta b Jovino e 
sua esposa souberam educá-la-

MISS CAPITAL - QUEM SABE? 
Comentada ontem a tarde a ida da loirinha 

beleza nõrdica, AIMAR TASSI CASANOVA para o 
Miss Capital, eleição de sábado. Ela representou 
aqui na Cava do Bosque a Engenharia do Moura 
Lacerda e agora, como candidata dá Godoy vai pa-
ra a capital, tentar abiscoitar o título MISS CAPI-
TAL. Estará se repetindo aquilo que aconteceu com 
Miss Caiçara? Não omito opiniões a respeito desta 
tentativa da Engenharia. A insatisfação do seu Di-
retório Acadêmico, encantado com a candidata Ai-
mar, tenta participar novamente, mesmo colocan-
do-se contrário ã decisão do corpo de jurados da-
qui. Mas, assunto encerrado sobre Miss em nossa ci-
dade, vamos também dá-lo por dito e comentado, 
até à noite de sábado. Acredito que é o melhor que 
tenros a fazer não? 

Homenagem ao Aniversariante 
Na tarde de terça-feira, todo o corpo adminis-

trativo aiiou-se ao quadro dos funcionários da So-
ciedade Recreativa e de Esportes para brindar o 
anlversario de Ticiano Mazzetto. A reunião, infor-
mal e revestida de muitas demonstrações de apreço 
para o cap de sociedade que é Ticiano, aconteceu 
num ambiente cordialissimo. 

TM, " 0 Santo e a Porca" 
no próximo dia 22, com a renomada atriz de teatro 
que e Cleide Iáconis, a peça de Ariano Suassuna O 
Santo e a Porca". Do gênero de comédia leve e insi-
nuante, com tupa das que é atualmente grande da-
ma do teatro, acreditamos casa cheia. Haverá ;o 
uma sessão, às 21 horas. 

T • esiança" prá Doutor 
A Faculdade de Medicina de nossa cidade es-

ta tôtía voltada para a bonita e tradicional Festa 
Junina que estará acontecendo nêstes próximos 
dias de semana. Tôda a tradição de um Brasil colo-
nial, poético e dengtiso, será revivida pelos acadê-
micos de nossa Medicina nesta que é uma das suas 
maiores promoções. 

Kiko e COMTURP, no Sábado 
Francisco Rubens Calil está satisfeito porque 

no próximo sá,bado deverá estar em pauta dos acon-
tecimentos a inauguração da séde da COMTURP. 
Tudo pronto, pede ser dado o sinal de arranque pe-
los encarregados de mostrar a outra face de nossa 
cidade: - a turística. KIKO está entusiasmadissi-
mo com a idéia de criar turismo para Ribeirão Pre-
to; permitiu, de uma vez por todas, que esta tarefa 
o inflamasse. E' um entusiasta que cuida do assun-
to com um espirito intensissiirio de otimismo. 
Criar o turismo artificial através de acontecimen-
tos que tragam visitantes e mais visitantes para Ri-

beirão Prêto. E aqui vai uma idéazinha ao Kiko: — 
vamos criar um Salão de Arte e incorporar sua data 
definitivamente na programação turística de nosssa. 
Cidade? • 


