
O QUE SE COMENTA 
EM SOCIEDADE: 

* Muitas novas casas iniciando ativi" 
dades em Ribeirão Preto. Com a permis-
são da Ruth Grava, que cuida do assunto 
em sua coluna, e por ser de interesse ge. 
ral, aqui vão as "dicas": 

* Já instalada uma nova loja de len-
tes nesta terra . Trata-se da Ótica Colen. 

* Foi inaugurada no 863 da Salda-
nha Marinho uma loja da fábrica Bra" 
merex, especializada em confecções para 
homens, mulheres e crianças, com artigos 
realmente muito boíiitos e a preços de fá-
brica . 

* Na Lafaiete n. 782, está sendo inau 
gurado um restaurante para estudantes, 
com refeições caseiras e ótimos preços. 

* Dentro de poucos dias deverá ser 
inaugurada na Barão do Amazonas, es-
cmina com Américo Brasiliense, mais uma 
loja Mica.ce, que será chamada de Mical. 
ce Barão. 

* Instalada agora na rua São Paulo 
com Rio de Janeiro, Confecções Melin, 
com muitas novidades para o público. 

* Domingo, quem recebeu cumpri-
mentos pelo aniversario natalicio, foi o 
Antônio de Barros Ramos, do Departa' 
mento Comercial da PRA"7. Totínha 
nem "deu as caras" naquele dia, e tem gen 
te esperando uns salgadinhos de praxe. 

* Isadora Uchoa, a própria simpatia 
em pessoa, com todo o seu charme, dedi-
cando-se a atividade na Gran Tur. 

-k Depois de uma viagem pelo sul do 
país, está de volta o Joãozinho Roclarte, 
contando muitas coisas e falando sobre o 
frio que enfrentou. 

* Julinha Bichuetti e Nizia cio Vai, 
terminando suas férias em São Paulo. 

* Vera Helena F . Soares, já há al-
guns dias, está de volta da sua têmpora-
da na Guanabara. 

* Odila Mestriner, dr . Edgard Pag" 
nano (sala especial) ,e Ulieno, foram es~ 
colhidos para figurarem na Bienal pró-
xima.. 

* Nilson Marchesi segunda-feira re-
cebeu felicitações pelo natalicio. 

* Elisa Furquim Vieira, da recepção 
da "nova" CETERP é uma dessas criatu-
ras encantadoras e que estão colocadas 
no exato lugar onde poderiam estar, por 
que tem aquele que, indispensável no 
trato com o público. 


