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O Assunto é... 
de São Paulo", "O Cruzeiro", etc. Seu ate-
lier fica a rua Monsenhor Siqueira 690 e 
está aberto a visitação pública durante 
o dia. 

— A renomada artista Od'la Mestrinsr 
expõe, durante este mes, seus trabalhos 
na Galeria de Artes Black Stream. 

Odila Mestriner expõe regularmente 
nas Bienais de São Paulo, Participou de 
-números salões de artes no país e exte-
rior tenao recebido mais de duas deze-
nas de medalhas e prêmios. Figurou, en-
tre outras, nas seguintes mostras: Pano-
rama da Atual Arte Brasileira, Salão de 
Arte Moderna de Curitiba, Salão Paulis-
ta de Arte Moderna, Salão de Belo Ho-
rizonte, I Bienal de Artes Plasticas de 
Santos, Salão Nacional de Arte Moderna, 
Gallery Four Planets em Maryland, USA 
etc. Recebe^ o premio de Melhor Dese-
nhista de 1973 da Associação Paulista de 
Críticos de Arte. 

CULTURA 
Curso 

Cs engenheiros agronomos da região 
estarão passando por um curso de trei-
namento e atualização em técnicas agrí-
colas promovido pela Ciba-Geigy, duran-
te a primeira semana do mes no salão 
de convenções do Umuarama Recreio 
Hotel. 
Palestras 

— No Pronaos Ribeirão Preto da 
A.M.O.R.C. à av. Francisco Junqueira 
434 às 20h haverá palestra sobre Filoso-
f a M stlcft com entrada franqueada ao 
público. 

— A Sociedade Brasileira de Mastolo-
gia, Capitulo de Ribeirão Preto estará 
promovendo uma série de palestras, so-
bre Mastologia com inicio dia 25 no Cen-
tro Medxo. 

Mostra 
Exposição Filatélica da Flora Brasi-

leira na Sociedade Dante Alighieri. Ha-
verá venda de selos, envelopes especiais, 
editais e máximos. Esta exposição é pa-
troc-nada pelo Vice-Consulado Italiano e 
a Sociedade de Cultura Japonesa. 

ESPETÁCULOS 
Teatro 

No Teatro Municipal, localizado na 
"Area Cultural", a peça "Dança Lenta no 
Local do Crime", a partir do dia 4: Infor-
mações fone 25-6136 ramal 37 no Depto. 
de Cultura do Município. Sessões únicas 
às 21h. Promoção de Produções FLAB. 
Bailes 

O Ipanema Clube e o Palestra Italia 
contrataram excelentes conjuntos musi-
cais. Bom som, excelentes músicos e cro-
ners capazes. Terminou o carnaval mas 
n"nguém vai ficar triste pois? o Ipanema 
e o Palestra Italia vão botar pra que-
brar em seus "Aleluia". 
Festa Tipica 

Para comemorar o aniversário do 
príncipe japonês a Associação de Cultura 
Japonesa preparou um extenso progra-
ma de festividades. Espetáculos de danças 
tipicas começam as 13h. do dia 28: can-
ções que cantam as glorias do tradicio-
nal povo japonês serão entoadas. Um es-
petacular show para os olhos e ouvidos. 
Encontro Colorido 

Em sua festa de aniversário o Clube 
da Velha Guarda está promovendo, no 
d'ia 4 a partir das 9,30h. no Clube de Re-
gatas, o Encontro Colorido com palestra 
sobre dietética, competições de bocha, 
ping-pong e pesca, e às 15h uma brinca-
deira dançante para v matar saudade dos 
tempos idos. Compareça e reviva seus 
tempos áureos. 
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WHERE TO GO 
S H O W S 

Soccer 
Ribeirão Preto, this month, will have 

some important matches for the State 
Championship. Tourists and ribeirãopre-
tanos will vibrate with the most popular 
gam© in Brazil. Besides others there will 
be the majestic local match the very po-
pular Come-Fogo. It is a tradicional game 

that must be seen for those who like 
it o~ not. Botafogo x Comercial in Sta. 
Cruz soccer stadium. 

Theater 
In Municipal Theater, located in "Cul-

tural Area", the play "Dança Lenta no Lo-
cal do Crime", from 4 on. For informa-
tion call 25-6136 extension 37 at Municipal 
Dept. of Culture. 

Bali 

With marvelous sound .excellent pla-
yers and wondeful crooners the Ipanema 
Club and Palestra Italia are sponsoring 
the "Baile de Aleluia" 
Typical Feast 

Celebrating the Japanese prince bir-
thday Associação de Cultura Japonesa is 
sponsoring typical shows with dancers and 
singers; on the 28. A headline show to the 
eyes and ears. 

Coffee Doll 
Ribeirão Preto is living the time for 

colored beauty. This month there is a 
beauty contest named Boneca do Café 
(Coffee Doll) in which the most beautiful 
colored girls will be parading to satisfy 
the audience eyes. A groovy show of be-
auty and grace. 

On 27 at 9 pm in Cava do Bosque, 
Miss Coffee Doll Maria da Graça Antonio 
will be transfering her crown. Besides this 
beauty parade a musical show will be held 
to celebrate the event participating good 

singers. Sponsored by Centro Social "Jo-
sé do Patrocinio" and Municipal Dept. of 
Cu7ture. 

E X P O S I T I O N S 

Philatelical 
— Philatelic exposition on Brazilian 

Eynea in Sociedade Dante Alighieri, That 
time stamps, special envelopes, and editais 
will be sold. It is sponsored by Italian 
Vice-Consulate and Sociedade de Cultura 
Japonesa. 

— Celebrating the 10 th Anniversary 
of Brazilian Revolution the Clube Filaté-
lico sponsors a show named l Mostra Fi-
latélica in Camara Municipal, from 1 
thru 3. 4 

Arts 
— The well-known artist Odila Mes-

triner shows her works at Black Stream 
Gallery. 

Odila Mestriner usually shows in every 
São Paulo Bienal. She has participated in 
many shows :n Brazil and abroad. Among 
others she has shown in: Salão Paulista 
de Arte Moderna, Salão Nacional de Arte 
Moderna, I Bienal de Artes Plasticas de 
Santos. Gallery Four Planets in Maryland, 
USA, and was mentioned in Profile of the 
New Brazilian Arts by P M. Bardi. 

— Ary de Lázzari a miniaturer that 
points out in Brazil. His works are made 
on pieces of school chalk and pencils 
(graphite) i 

He has shown in 23 shows around the 
country and his works has been seen by 
more than 200 thousand people. Appear-
red on television many times mentioning 
"Flávio Especial" by Flávio Cavalcanti. Ary 
de Lázzari was interviewed by the most 
important newspapers and magazines a-
round the country such as "O Estado de 
São Paulo", "O Cruzeiro", etc. 
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