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" G Ê N I O ' . . . 
A cidade prepara-se Para receber o gênio da 

nova geração — Chico Buarque de Holanda — que 
em pouco tempo, já atingiu uma gloria à altura de 
Noel Rosa. A promoção que concretizará esta visita 
é da responsabilidade da UNAERP. O gênio nunca 
é pioneiro: ele consegue somar tudo que foi feito 
antes, de forma criadora. Chico somou tudo que foi 
feito de Noel Rosa à Bossa Nova e criou nova men-
sagem autenticamente brasileira. Razão de ser um 
cidadão honorário de Ribeirão Preto, fato que de-
monstra a sensibilidade artística da nossa Câmara 
Municipal que, por sinal, tem um artista entre os 
seus vereadores, José Velloni, astro de cinema, atuan 
do agora na companhia de Mazzaropi. 

"REALISMO M Á G I C O " . . . 
Gente aqui da terrinha (artistas plásticos- está 

bolando um movimento de renovaçao' — o reaLis-
mo mágico. Esta escola artística é mais ou menos 
velha na Europa. Os rapazes de Ribeirão Preto de-
sejam partindo da motivação européia, criar um 

realismo mágico" em termos ribeirãopretano, cha-
mando a atenção dos centros de cultura e arte pa-
ra a nossa ddade, que se especializará numa só es-
cola de pintura, como Embú, que se dedica quase 
que somente ao "primitivo' e acabou tendo resso-
nância nacional. 

"REUNIÃO DE CUPULA". . . 
Pintores, artistas de diferentes setores intelec-

tuais. estiveram reunidos no Salão Nobre da Pre-
feitura Municipal com um escopo: — apresentar 
apoio ao Prefeito que agora se propõe a construir 
a Casa da Cultura, na Praça Carlos Gomes. Nomes 
apresentados: — Professores, Gismondi, Divo Mari-
no, Vaccarini. J a j m e Zeiger. pintores Beiti. Fulvia, 
Mestriner. poeta Moreira Chaves g inúmeras univer-
sitários . 

"ARTE NA PINTURA'. . . 
A galeria de arte Alberto Bonfigliole, selecionou 

dez artistas brasileiros para uma exposição coleti-
va; Daqui da terra, a nossa já consagrada Odila 
Mestriner f c j a escolhida para expor dez de seus 
trabalhes na referida galeria. A moça que já fez 
sucesso na Bienal, estará expondo a partir de quin-
ta feira seus desenhos e pinturas na Capital. 

"PROFESSORES DE RIBEIRÃO PRETO. 
RECEBIDOS EM BRASÍLIA". . . 

Incansáveis batalhadoras pela instituição de cur-
sos de pós-graduação no interior para professores 
secundários, estarão sendo recebidas pelo D . D . Mi-
nistro da Educação Cel. Jarbas Passarinho, no dia 
24 do corrente, em audiência especial, para tratar 
dí assunto tâo importante para o ensino secundá-
rio paulista, as seguintes professoras: Marina V. 
Gouveia. Eneida Aguiar e N,;lva M. Gaílo. respecti-
vamente chefe do Departamento de Letras^ Chefe 
do Dep. de Ciências Biológicas, 3 professora de Teo-
ria da Literatura da F. F . C. L. Barão de Mauá" 
de Ribeirão Prêto. 

Também farão parte do grupo o sr. Nicolas 9Pi-
nelli, da diretoria da mencionada Facu 'd ide . Aos 
viajantes, desejamos sucesso em suas reivindicações 
que, temos certeza, são as de todos os seus colegas 
interioranos. 

' A PROCURA' 
Procura-se uma noiva com idade entre 25. e 30 

»nos . Nao precisa ser bonita, nem rica, porem inte-
ligente e culta. As candidatas poderão apresentar-
«e ao ator Juca de Oliveira, que aqui estará no pro-
ximo dia 7 de dezembro, com a peça "Corpo a Cor-
po". 

"QUESTÃO DE HABITO" 
Para nao perder o costume, é comum, aos sá-

bados. fazendo a sua revisão em seu consultorio, lá 
ser encontrado o dr. Arthur Cháfallo. 
"FESTA RIBEIRÃOPRETANA EM 
SÃO PAULO 

Ton-Ton, agora administrado por Carlos Mas-
caro. fecha suas portas no proximo dia 25. para co -
memorar o niver da "c idadã ribeirãopretana" da. 
Ana Maria Marchesi. 

TERÇA-FEIRA A ASSINATURA DO CONTRATO 
Na manhã da próxima terça-feira, na sede da 

Comturp, o superintendente Francisco Rubens Ca-
lil e o presidente da Comissão de Festejos Carnava-
lescos, ano de 1972. Ernesto Paulo Veiga, estarão re-
cebendo os empresários da firma Marcos Lazaro. 
Motivo- Assinatura do contrato para o grande baile 
de Fantasia, com os artistas do Municipal do Rio ds 
Janeiro. 
"CIIOPP DE RIBEIRÃO, O 
MELHOR DO MUNDO" 

É também a opinião do Deputado Welson Gas-
parini que ontem saboreava o ,seu chopinho lá no 
Chopao, certamente aproveitando para contatos po -
líticos . "OUTRO NIVER' , , , 

Hilce Calil esposa do vereador Wagner Antonio 
Calil aniversariou dia 19 e dando a sua fugidmha 
aos cumprimentos, estava jantando com íntimos na 
Sociedade Recreativa e de Esportes. 
"DEBUTANTES DO REGATAS" 

No momento em que redigíamos a coluna rea-
lizava-se o Baile das Debutantes 71 do 
Rebatas Casal Cel. Decio Luiz (Aríete) Fleury 
Charmiliot paraninfaram. Detalhes na próxima 
terça-feira. 


