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Foi um dia maravilhoso. Quase to-
do de sol. De alegria. De diversões. Tu-
do porque o casal Clariee*dr. José Arnal-
do Andreotti resolveu comemorar sua 
felicidade, com amigos. E como local, a 
"sangrilá" dos Zanello (Ruilda e Guido), 
lá no início da estrada asfaltada para Ca-
juru. Urn alqueire de paraíso, na quietir 
de de um ambiente amigo e acolhedor, 
com a hospitalidade do casal anfitrião 
que fez naquele dia, da sua casa de cam-
po, o ambiente para os Andreotti recebe-
rem . Tudo isso no sábado. Mas, para fa-
lar de mais alguma coisa que aconteceu, 
não posso deixar de descrever a "cháca" 
ra~mansão" dos Zanello, que é realmente 
digna de figurar numa reportagem da 
melhor revista brasileira. Um alqueire 
de paz, de ar puro, de lindas instalações, 
onde tudo está construído com muito 
muito bom gosto. Dois ambientes delicio-
sos: a parte social, com a residência e de-
mais dependências e outro esportivo, com 
maravilhosa piscina, campo de futebol, 
campo de bochas, área para jogos de sa-
lão e'dezenas de lindos pássaros, porque 
<- "hobby" do Guido é criar passarinhos. 
E foi num ambiente assim, num dia as-
sim que reuniram-se Clarice e dr. José 
Arnaldo Andretotti, e seus amigos Isabel 
e dr. Kamiro M. Silva; Terezinha e dr. 
Dalton Silveira Vitta; Clarice e dr. Ader" 
bal R. Vieira; Maria Conceição e dr. Jo-
sé C. Rezende; Jaçanã e dr. Aníbal Ga. 
ma; sra. Geny Silva; Maria Tereza e dr. 
Milton Abreu Machado; Maria Tereza e 
dr. Hilton Maurício de Araújo; Odete e 
dr. José Luiz Pinto; Maria Helena'dr. Os 
car Machado de Carvalho Rosa; Eugenia 
e dr. Henrique Serraglia; sr. e sra. dr. 
José Mauro da Silveira; dr. Amaurv Affon 
so Ieílo; sr. e sra, Álvaro D. Barrense; 
Lais e dr. José Carlos Carvalho; Antonio 
Carlos Augusto Gama; dr. Arthur José 
Susanná; dr. Walter Morandini; Bety e 
cb'. José Coelho; srta. Martha Strang; 
srta. Terezinha Abreu Machado; srta. 
Elizabeth Martha Tesheiner; os anfi-
triões Ruilda e Guido Zanello; Rúbia Fon 
geca; sra. Glauçia Zanello; dr. Adalberto 
Zanello; o colunista e muitas lindas crian-
ças. 

Mas há muita coisa ainda para ser con 
tada sobre o churrasco (delicioso) que 
foi servido durante todo o dia. Houve 
por exemplo, um "pega" de futebol, que 
revelou muitas qualidades entre os parti" 
cipantes: o dr. Anibal por exemplo reve-
loirse um craque, jogando sem bola, o que 
é muito importante para quem tem no-
ção de futebol; dr. Aderbal é um verda-
deiro "sttopper", atuando como libero, e 
ura verdadeiro tanque, para romper as ar* 
remetidas contrárias; dr . Hilton é um 
goleador nato, pois dos 10 gols do seu qua-
dro, fez sete ou oito; dr. Serraglia é o "di-
vino" do meio de campo, mestre na arti-
culação de jogadas; dr. Milton um golei-
ro "suí generis", pois não quer saber de 
confusão (bola veio, bola entrou); dr. A-
dauto com um espírito de abnegado, pois 
mesmo contundido atuou o tempo todo. 
Já o dr. Dalton preferiu o bocha onde an 
dou vencendo todo mundo, especialmente 
as senhoras e senhoritas que nunca viram 
aquele esporte pela frente; no joguinho 
de buraco, houve partidas sensacionais, 
com dr. Milton e dr» Hilton, derrotando 
inúmeras vezes a dupla desafiante, dr. 
Serraglia. 

CONVITE: "BELLART, Centro de 
Beleza e Arte, apresenta à passarela em 
desfile as novas criações de cabelos, ma" 
quilagem, juntamente com a coleção de 
alto verão da Boutic La Cloch D'Or, com 
decorações de Nair, às 20 horas, de ama-
nhã, dia 24 de novembro, no 120 da Ave-
nida Santa Luzia". Será um aconteci-
mento que deverá reunir a nossa socieda-
de, tratando-se de uma promoção progra-
mada por pessoas que entendem do assun 

to, com a pro l Carmen Dora e a proprie 
tária de La Cloch D'or, Tereza Barcelos. 
Garotas da nossa sociedade, e de algumas 
cidades, alunas de Carmen Dora, apresen-
tarão o desfile: Maria Dulce Soares de 0" 
liveira; Maria Clara Biagi Gabarra; Tâ-
nia Cristina Almeida Santos; Virgínia A" 
parecida Touso; Mariza Fernandes; Gio-
vana Mazza: A delina Fogassa (ex-mane-
quim profissional, de São Paulo), Eliza-
beth Karan (Araraquara), além da garo-
ta propaganda de A Modelar, Sônia Ma* 
ri dos Santos. Convite pelo telefone 6786. * - — 

O jovem prof. Pedro Giacomini, da 
cadeira de Educação Moral e Cívica e Pro 
blemas Sociais Brasileiros, acaba de ser 
distinguido com um convite altamente hon 
roso, dos seus alunos das duas quartas sé-
ries do SEN AC: para ser o paraninfo de 
suas formaturas. 

• 
O advogado, economista e professor 

da Faculdade de Direito "Laudo de Ca-
margo", dr. Antonio Vicente Golfeto., 
circulando muito feliz neste fim de sema-
na, com a bonita srta. Cleuza Maria de 
Oliveira, que aqui estuda e que é^da so-
ciedade de Pradópolis. 

• 
Já retornou da cidade de Frutal, oir 

de passou o fim de semana, o casal Nair -

zinha-dr, Antonio Duarte Nogueira. No 
sábado, "seu" Octávio de Melo Nogueira, 
genitor do nosso querido Prefeito, feste-
jou mais um aniversário e por isso, seus 
filhos, netos e muitos parentes, foram le-
var-lhe abraços. 

Luiz Augusto Michelazzo, da assesso* 
ria de imprensa do "Rio Branco" e Ana 
Maria Avagliano, secretária da Diretoria 
do Departamento de Educação, marcaram 
a data de 16 de dezembro para seu enlace 
matrimonial. Ela é filha de Dalva e Os" 
waldo Avagliano; êle, de Ana e Pedro Mi-
chelazzo. Será às 17,15 horas, na Igre-
ja de Santo Antonio de Pádua. 

Satisfeitíssimos os "maiorais" do 
Banco Bandeirantes do Comércio de nos-
sa cidade, srs. Raul Barros Filho, Eva-
risto Norival Bonone e José Luiz Sicca, 
com o aumento progressivo que vem sen-
do verificado nos depósitos da agência lo-
cal, refletindo o trabalho que o "trio" e 
seus colaboradores vem desenvolvendo à 
frente do estabelecimento de crédito da 
São Sebastião. 

Quinta-feira passada, João Mele, Chi 
cão Mele, Francisco Mele (Tico), dr. Décio 
Mega, dr. Edgard Ach\ e dr. Roberto Me 
ie rumaram para o Rio das Ostras, perto 
de Cabo Frio, onde ficarão alguns dias. 
"Tio" João deverá depois desse passeio, 
retornar a Ribeirão Prêto e nas férias es-
colares, voltar com dona Edilia, para lá 
ficar perto de dois mêses. 

Odila Mestriner exporá em São Pau-
lo, esta semana, na Galeria de Artes Al-
berto Bonfiglioli, a rua Augusta 2.995. A 
abertura da exposição será no dia 25, 5a. 
feira, às 21 horas, e dela participarão tam 
bém os artistas Alice Brill, Madiano To-
mei, Kogure, Maria Victória, Floriano Tei 
xeira e Alfonso Molinero. 

— — — • k — — 
O dr. Fausto Santos Filho, Diretor do 

Departamento de Promoções das " Fo-
lhas" será visita ilustre na data de hoje, 
para esta cidade. Ele aqui virá, especial 
mente para proceder a entrega de meda-
lhas e diplomas, aos participantes do 8.o 
Concurso Operário Bandeirante, encerra-
do recentemente, e que pela primeira vez 
contou com a presença da Capital da Cul-
tura. O operário Sebastião Botosso, da 
DABI foi o segundo colocado no Estado e 
a operária Geny Doregon, da Ind. e Com. 
Torquato Rizzi a 11a. colocada. A soleni-
dade está marcada para hoje, às 20 horas, 
no salão nobre da Associação Comercial 
e Industrial e contará com presença de 
representantes das firmas industriais que 
participaram, de autoridades e da impren 
sa. 


