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II EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL 
DA GRAVURA 

A nossa artista gráfica odila Mes-
triner, foi convidada para participar 
da II EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL 
BA GRAVURA, organizada pelo NU-
GRASP, no Museu de Arte Moderna de 
São Paulo, no próximo cinco de Se-
tembro. Essa exposição reunirá os mais 
importantes gravadores de mais de 
vinte Países e artistas gráficos de to-
dos os Estados Brasileiros. Odila apre-
sentará nessa amostra, três trabalhos 
sobre variações em torno de uma for-
ma gravada. Parabéns Ribeirão Prêto 
que sempre brilha nas grandes capitais 
por Intermédio de nossa gente. 

ARRIREMOS AS PORTAS 
COM FLÔRES NAS JANELAS 

Ricardo P. Marzola. Carlos Rober-
to Jacob, Assad Secaf e Luiz Fernan-
do Vita estarão abrindo as portas para 
todo Ribeirão Prêto conhecer a Nova 
Dinâmo (IMÓVEIS) e na oportunidade, 
tomar um Whisky no primeiro dia de 
setembro, às 18.30 horas. Em nossas 
mãos, o convite. 

BAÍLE DA SAUDADE 
Francisco Petronio será presença 

na noite de seis de Setembro, em Ri-
beirão Prêto, num baile que o Palestra 
Itália oferecerá aos associados e con-
vidados. 

AINDA A FEIRA DA APAE 
Barraca da Polícia, cuja respon-

sabilidade será zelar por tôda a segu-
rança da Feira, terá atrativo todo ori-
ginal, ou seja, as meninas do Orfanato 
Anália Franco, estarão vendendo tra-
balhos por elas confeccionado, cuja a 
renda reverterá para a APAE. E por 
falarmos em segurança, conforme o Dr. 
Renato Ribeiro Soares, Delegado Seccio-
nal de Polícia, o mesmo estará levando 
na última reunião da diretoria da Fei-
ra, o Capitão Ricardo Armando Alves, 
comandante do setor de segurança mi-
litar, para que o mesmo demonstre o 
plano de policiamento dos três dias, o 

• que por certo servirá como tranqüili-
dade para toda região. 

Dtí JARDINOPOLIS 
Fádua-Jorge Saquiy estará rece-

bendo na noite de sábado para um co-
quetel, onde se reunirá as debutantes 
daquela cidade, o paranlnfo Dr. 
Eduardo Matarazzo e sra., o apresen-
tador Dr. Homero Cosac e sra., e toda 
comitiva que Jardinópolis espera da 
capital. 

RIBEIRÃO PRÊTO GANHA 
Ali na Alvares Cabral, ao lado do 

Cine São Jorge, agora funciona uma 
Fábrica "Criações Karina", que Hélio 
Lorenzi, com muito gosto vai agora 
servir, com toda sua categoria que já 
conhecemos, o povo rlbeirãopretano. 

JUVENTUDE NA ONDA 
A nova onda da jovem-guarda é 

aproveitar o balanço das emoções tra-
zidas pelo Emerson Fittipaidi. Só que 
aqui em Ribeirão Prêto, negócio é for-
mula zero, e a pista é Ribelrânia. As 
provas são realizadas aos sábados e 
domingos às 14 horas, os carros são de 
Rolemã, lembrando as peraltices do 
tempo de criança. Cosac, Carabolante, 
Jarbinhas e algumas pilotas: Angela, 

. Aríete e Cicilia estão nessas. 

O QUE EMBELEZA A CIDADE 
Ribeirão Prêto já não é de hoje 

que vem se destacando pelas formas 
arquitetônicas de suas construções. 
Basta ver a residência de Leontino Bal-
bo, para você avaliar a competência do 
Engenheiro rlbeirãopretano Orlando 
Barbosa de Freitas. Daqui alguns dias, 
a obra majestosa de Rivaldo Marchesi, 
num projeto arrojado do arquiteto 
Victor Colin Ferreira. 

JANTAR BENEFICENTE 
Logo mais às 20 horas na Socieda-

de Recreativa e de Esportes o Volunta-
riado Feminito da Santa Casa, sob a 
batuta de Isaura Latuf e as sras. par-
ticipantes da equipe do BAU, estará 
promovendo jantar beneficente da l.a 
FEIRA DA APAE. Decius Magazin es-
tará apresentando a moda jovem atra-
vés de um desfile. A orquestra de New 
Boys dará o som. 

OS PAPOS QUE CIRCULAM 

QUE o convite para o matrimônio 
de Adélia Barbosa Freitas e Osvaldo de 
Abreu Sampaio já está circulando. 

QUE os Monteiro de Barros (Ga-
briel e Mariazinha) seguem hoje para 
São Paulo, onde vão assistir importan-
te cerimônia. 

QUE Geny Balbo foi ver a coleção 
do vogue e comprou vários modelos. 

QUE Losé quase deu ataque quan-
do se viu vestida de noiva, no desfile 
da Norma na tarde de ontem. Pois é f i -
ca só mesmo no desfile.. . momentos 
que consolam... 

QUE Quico Calil está melo desapa-
recido. .. 

Que Julinha Bichuette aparece 
sempre atrasada em seus compromis-
sos . . . 

QUE Maria Elisa dá o toque final 
em enxoval de noiva. 

QUE a turma do "Rega Nada" já 
está arrumando as malas para um fim 
de semana no rancho, composto com 
um bom cozinheiro e outros babados... 

QUE Dr. José Veludo e Dona Lais, 
estão vidrados com a netinha. 

UMA RUA COMO AQUELA 
Lucília Junqueira de Almeida Pra-

do acaba de lançar seu segundo livro. 
"UMA RUA COMO AQUELA" e na noi-
te de hoje, na FEIRA DO LIVRO estará 
dando autógrafos. Falando-se em li-
vros para adolescentes, depois do su-
cesso obtido do seu primeiro livro "REI 
O MUNDO", editado pela Martins, 
aguardamos pois, o mesmo sucesso. 

Beatriz Lourçnço está comemorando 
mais um ano de existência hoje. A 
boneca completa seus 17 aninhos. 

Parabéns, (Fototaké) 


