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Tomem nota: COLUNA UM pode testemunhar fiel-mente do acerto de nos-sas previsões de domingos passados! O governo da província pode ter tido pecadilhos, mas engrena agora uma "primeira" de-cidida no seu relaciona-mento com o setor empre-sarial, e emplaca com honras o s objetivos pre-vistos para esta última Missão Comercial que en-viou a Turim, chefiada pelo secretário Miguel Co-lasuonno, do Planejamen-to. § Laudo intentava co-locar uma estrutura for-mal de apoio, aos homens de empresa aí. da praça, prestando-lhes — quase didaticamente — uma as-sessoria de "know-how". Afinal, se o badalado "ex-port-drive" for o arran-que de exportação. é me-ta do governo federal, não é menos verdade que o in-dustrial caboclo tinha e tem ainda, muito o que aprender na area do co-

mercio internacional. Mais ainda, pouco seria possível sem todo o esquema de pesquisa, planejamento e ordenação, que só o go verno (no ;aso através a Secretaria do Planejamen-to e algumas entidades do esquema estadua 1) poderia fornecer. Realmente o go-verno da província revo. luciona o siátoaia de PRO-MOÇÃO do desenvolvimen-to economico. através des-sas Missões (a primeira foi ao Japão). I No ca-pítulo, o mérito — que não deve ser medido ape-nas em números dos ne gócios efetivamente reali-zados - é colocar nosso em-presário atuando junto a seus coleguinhas, e com patibilizá-lo com as dure zas do comercio interna-cional. Afinal, é uni tra-balho — modernaiho — de mascate com técnica avançada. E esse é o mé-rito número uni aa inicia, t iva.. . 
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¥ Secretário Miguel Colasuonno concede aa entrevista em Turim (em italiano, após sua palestra aos indus-triais piemonteses também em italiano, o que deixou o pessoal sorrindo à tóa...) na Cássia de Risparmio (a Caixa Econômica de lá). Ao lado, a presidenta. «Onorevole» Savio, e nosso presidente da FIESP, Teobaldo de Niçris. Na mesa, estavam ainda José Papa Jr. presidente da FCESP e o industrial Ermelino Matarazzo,.. 
+ Anotem Lambem: Se-tores de mecânicas, auto-peças e mini-siderurgia, além do químico e farma. ceutico parecem ser os principais itens em termos de resultados. * Curiosi-dade é que pelo menos 50".o das novas implanta-ções industriais serão no interior da província (Ara-çatuba, Taubaté, I.imeira, 

Moji etc ) dando em «ima do disco com a in-tenção da "interiorização do desenvolvimento pau-lista". * Nomes influen-tes do setor, como Erme-lino Matarazzo 'que che-gou inclusive a participar da entrevista coletiva à imprensa italiana e ouviu da presidenta da "Cassia di Risparmio" de Turim palavras sobre a "honra que o nome Matarazzo fa-zia às cores italianas no Brasil. . ." participaram. Entre outros, Sebastião Fumagalli (do complexo da Fumagalli em Limeira, hoje associado à ROCK-WELL Internacional, que por curiosidade viSsitei em sua "Space Division" de Los Angeles, semanas atrás, que tem novidades enormes na região); Alva-rez Romi (do Grupo RO-MI de Santji Barbara do Oeste); Aldo Rabioglio (do Grupo Lonaflex, e que foi um dos mais ativos); Ma-rio Amato (Grupo Drury's -Holblein) que apenas observava o movimento; Cláudio Bardella (do Gru-po Bardella); Demetrio Calfat (Multi-trade); Car-los Eduardo di Pietro (Grupo Eduardo, que aliás ganhou o "Oscar" da Alta Moda em calçados na Itá-lia, este ano, o que deixou • Di Pietro rindo à toa...); 

entre outros. * Do setor oficial, assessorando as reuniões setoriais, Amaury Stabile, diretor do Banco do Brasil, o presidente do Badesp, professor Américo Campiglia, seu diretor Vespasiano Consiglio, o presidente da CEESP Aquiles Vezzoni. * Dos coleguinhas de . imprensa, uma vez ainda a boa com-panhia do Joelmir Betting, o comentarista econômico número um da província; o Mario Alberto de Almei-da, da "Veja", um profis-sional realmente dos bons; o Vicenzo Fiaschitello que quebrou bons galhos com a "Ansa" para nossa co-municação, além do Car-linhos Jardim (Jornal do Brasil) que veio meio atrasado. Said Faraht, mais na condição de em-presário gráfico, tratava de assuntos de sua "Vi-são"... * No capítulo, to-do trabalho de bastidor e retaguarda teve dois des-taques, que — pra ser ho-nesto — me surpreende-ram: Primeiro deles, do Ivan Natel, cujo incansá-vel trabalho anterior, e meio na sombra, apareceu no correr dos dias. Ou-tro, foi dum "garoto" que conheci há tempo, e hoje s o responsável entre ou-tras pelo Balcão de Pro-jetos da Secretaria, e as-sessora diretamente ao Roberto Amaral, coorde-nador das Missões. Tra-ta-se de Luiz Mareio Ara-nha (filho do meu preza-do Luiz Aranha). Pano de fundo para o Dirceu "Za-galo" Coutinho, assessor de imprensa da Secretaria que já vai ganhando can-cha de internacional... 
NOTÍCIA DE GENTE: 

Prezado Homero Honório Ferreira — delegado titu-lar de estrangeiros — con-tando que a emissão de carteiras de identidade pa-ra estrangeiros está sendo feita com prazo máximo de um mês . . . * Pessoal do Grupo Noroeste na maior satisfação: seu ban-co comercial fecha o se-mestre ultrapassando o bi-lhão de cruzeiros em de-pósitos.. . * Lançado o «Audi Jornal» que vai ser o órgão de ligação entre o pessoal do Grupo.. . fc Banquete em homenagem ao professor Daher Cutait. será nesta quarta à noite, no C.A. Monte Líbano.. . * Meu amigo, o jovem cônsul-geral de Portugal e senhora Francisco Grai-nha do Valle, convidando para a comemoração do Dia de Portugal, logo mais às 18h30, lá na Casa de Portugal. . . • Próximas quinta, sexta e sábado, úl-timas apresentações do grupo de teatro amador «G.I.T.», no Harmonia, em beneficio da Liga das Senhoras Católicas... • Prezado Jacob Salvador Zveibil e senhora, convi-dando para o casamento de sua filha Leonora com José David Pandelmaa, 7 de julho no Clube Pinhei-ros. . . •Semana cheia de arte com o considerado empresário-pintor Ampelio Fiocchi inaugurando sua primeira individual na no-víssima Galeria Encontro da Padre João Manoel, 861, nesta terça. • Falando nisso. Carlos von Schmidt, também inaugurou sua ga-leria «Artes & Etc.» na Haddock Lobo, 877 que 

começa com uma coleti-v a . . . • Odila Mestriner está expondo na Galeria" Ástrpia. W 3 «1JO-cumenta» também está mostrando uma coletiva de bons nomes... • Pin-tor Ivonaldo termina hoje uma mostra de três dias no Museu do Sol; vai pa-ra a Europa em longa tem-porada . . . * C a m i l o Eduardo Tavares é um dos muitos pintores que es-tão expondo no I Salão de Artes Plásticas dos ar-tistas da Praça da Repú-blica. lá na Galeria Pres-tes Maia. . . * o surrea-lista Walter Levy terá lan-çamento de litografias nes-ta terça na Urano Gale-r ia . . . • Prezado Fuad Sawaia (IBEX — Institu-to Brasileiro de Exporta-ção) comunicando a rea-lização da «I Brazilian Shoe Show» no próximo 24 de agòsto aqui na Provín-cia, para mostrar tudo so-bre calçados e couros com vistas ao mercado interna-cional. . . • Otto Bendix agora comanda a noite no Buzuki entre boa comida e boa música. . . » Gru-po Novo Mundo inaugu-rando as novas instala-ções da agência de Jacare-zinho na Guanabara, bes-ta terça. . . » Ana Ma-ria Boaride, filha do pre-zado Jorge Boaride, pro-gramando um curso de marketing» bancário, ain-da este mês em Paris: ela está no Grupo BMG. .. • Meu amigo Alfredo Rizkallah no Rio, em pa-pos com Francisco De Bo-ni, do Banco Central e, também, com Gianpaolo De Falco da CEF: detalhes finais da linha de crédito para as corretoras. 


