
O Inspetor fez sucesso 
Há uma euforia muito grande na Faculda-

de de Filosofia Barão de Mauá depois d'o retorno da 
turma decidida que saiu daqui para apresentar "O 
Inspetor Geral", de Gogol, no concurso do teatro 
amador, no Arichieta. Acontece que a turma da Ba-
rão de Mauá venceu em tôda linha e o lindo croféu 
está lá, muito dourado, simbolizando e materiali-
zando o que se disse n'o jornal " O Estado": — tea-
tro do interior, O melhor do festival. E' urgente 
mencionar o trabalho de direção de PABLITO que 
íêz com que o pessoal da Barão de Mauá brilhasse 
com tanta intensidade. 

Odila - A Arte ribeirãopretana 
Um dos nossos grandes patrimônios artísticos 

chama-se ODILA MESTRINER. Esta riberiãopreta-
na que tanto brilho tem alcançado com sua magní-
fica arte, expondo nas mais categorizadas mostras 
do Estado e nos sofisticados salões de Bienal, ago-
ra estará presente na Galeria de Arte Alberto Bon-
figioli- Vai colher mais uma expressiva vitória pa-
ra si e trazê-la para Ribeirão. 

Sempre há uma primeira vez 
E esta primeira vez chegou para as alunas de 

piano de Orávia Alves Ferreira que estarão apresen-
tando sua audição na romântica moldura do Salão 
Nobre do nosso Palácio Rio Branco. Fala-se em 
primeira vez pfprque, de verdade, uma, audição de 
plano para alunas nunca aconteceu antes naquele 
local. Tomara mesmo que tudo corra dei acordo com 
a moldura porque considero o salão em questão 
uma das coisas mais bonitas de Ribeirão • 

IBM - 0 assunto de Heloísa 
HELOÍSA SCATENA está na base da maré 

mansa e cuca fria agora, depois de ter prestado con-
curso para trabalhar em Computação Eletrônica 
(IBM) e ter se classificado magnificamente bem. 
Ela. é aluna da Barão de Mauá & vai passar o fim 
de ano tranqüila depois de ter conquistado um tão 
importante cargo estadual. 

Juca, o simpático 
Juca de Oliveira vem ai. no próximo dia 7, 

para apresentar-se no TM com a peça "Corpo a 
Corpo'', em duas sessões:— 20 e 22 horas! A peça, 
que não é monólogo, tem também em cena Sônia 
Moreira, Clemente Viscaino. E a Orávia está avisan-
do que quem quizer trocar a entrada da "RATOEI-
RA pela entrada do Corpo a Corpo, que o faça antes 
do espetáculo tá? 

Da parte do Executivo 
chega o convite para o almoço com o prefeito No-
gueira (imprensa mais êle e seus assessores) para o 
próximo dia 11. Confraternização, f im de ano, mis-
são cumprida e outros babados. Lá estaremos com 
muito prazer ora pois . . . 

Natal no dia 14 
O Rotary Clube Norte está marcando seu jan-

tar de comemoração natalina para o próximo dia 
14, nos salões da Sociedade Recreativa e de Espor-
tes. Assim, vamost começando a comemorar as datas 
mais bonitas do ano. 71 também já se despede... 

Cravinas planejam natal 
A Associação das Cravinas está planejando 

o fiatal. Não bem o natal delas mesmas mas sim o 
Natal daqueles a quem elas se propuseram a ajudar. 
Planeja-se uma entrega de presentes às crianças do 
Lar Santana e outra aos velhinhos do Asilo Padre 
Euclides que deverá acontecer nestes prórimos dias. 

Exposição de fotos 
Exposição de Fotografias e Quadros Artísticos 

está marcada para dia 12, com inauguração às 20 
horas, na Praça XV de novembro. A promoção traz 
sêlo do Cine Foto Club e dos Artistas de Ribeirão 
e faz parte do calendário dos Festejos Natalnos or-
ganizado pela COMTURP. 

Spot l ighí , que lindo 
Manoel de Souza, proprietário de Mônica 

Calçados está snobando duas virtines decoradas 
com lindos sport-lights que fazem gracibsas evoluções 
sôbre um painel prateado. Muito fino e muitb chic. 
principalmente nas noites em que o Néca apaga as 
outras luzes e deixa tudo sob 0.4 encargos da beleza 
das lâmpadas coloridas. 

Ataquemos dg Guerra Junqueiro... 
Achei isto aqui uma beleza. E conto sou deci-

didamente pelos clássicos transcrevo esta mensa-
gem que não é minha (infelizmente) mas que diz 
muito desta época de natal:— 

"Cantar hão basta. Rezar é mais. Rezar é o 
superlativo divino de cantar. A oração é a canção 
angélica, a canção chorada e de mãos postas. O1 uni-
verso absorve-a e compreende-a. Ouve-a Deus, os 
homens escutam-na e as ondas, as águas e os ro-
chedos vagamente a percebem, como um hálito 
amigo, uma caricia branda e luminosa" •.. 


