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AINDA A PONTE 
Reunidos nesta cidade, prefeitos e re-
presentantes de cidades servidas pela 
ponte (caída) do Rio Moji — estrada 
para Araraquara — resolveram man-
dar memorial ao governador do Esta-
do a fim de pedir prontas providencias 
oara a reconstrução da mesma. E' o 
caminho a tomar. Somente a burocra-
cia ainda serve para -chegar a deter-
minados fins. não interessando se é 
importante ou não. Quanto mais im-
portante, melhor para fazer política. 
Ainda existe isso em São Paulo. 

PARA REGISTRAR 
E ! conveniente ir registrando os fatos 
policiais em determinados lugares des-
ta cidade. A Via do Café, objeto de 
comentário da coluna noutro dia. foi 
palco de mais um atropelamento. Des-
ta vez não se deu çora criança nem ve-
lho, mas com um animal. Os .cavalos 
representam os sinais de advertência 
que faltam 110 local. Tudo ali é peri-
goso. 

COM A COMETA 
Agora, o esclarecimento d a Viação Co-
meta para o caso dos passss. Estava 
havendo exploração na venda d e pas-
ses. O cidadão usava garotos com 
c arte ir a de estudantes às vezes falsi-
ficada para adquirir passes à vonta-
de. De posse, deles, vendia na Praça 
Carlos Gomes pela metade do preço 
das passagens, numa concorrência des-
leal à própria empresa. Agora, está 
havendo mais rigor no exame do docu-
mento: de identificação., 

DUPLICAÇÃO 
A duplicação da estrada Ribeirão-Ser-
tãozinho já está em andamento e dizem 
que sairá mais flepressa do que muita 
gente pensa. Enquanto isso. a dupli-

cação d a Anhanguera fica apenas no 
papel, nos pedidos, na burocracia as-
sassina ainda existente em nosso país. 
E' a estrada que mais mata no Bra-
sil e o pessoal do governo do Estado 
parece que acha isso engraçado. 

ODILA MESTRINER 
Justa homenagem prestou o municí-
pio ã -consagrada artista Odila Mestri-
ner na abertura da exposição que se 
realiza na Galeria de Arte do Hotel 
Black Stream. Pouca gente sabe o va-
lor da arte exposta, com© geralmente 
acontece com a maioria dos artistas. 
Odila tem levado e elevado o nome 
do Brasil no exterior, figurando seu 
nome com destaque na Nova Enciclo-
pédia Delta Larousse. 

DR. VIRGÍLIO MANTOVANI 
Outro registro que a coluna faz com 
muita alegria, a homenagem tributada 
jpelo Dr. Carlos Rajya. em sua resi-
dência ao dr. Antonio Virgílio Manto-
vani, recebendo seus amigos no ultimo 
sabado para comemorar aprovação com 
distinção em recente concurso realiza-
do. O Dr. Mantovani defendeu tese de 
doutoramento, confirmando através do 
pronunciamento da banca examinado-
ra, o elevado conceito que desfruta no 
seio da classe. 

RADIO-BOMBA 
A Rádio Renascença está na rua, to-
dos os dias, indagando do povo sobre 
problemas da cidade. A água tem sido 
assunto constante da emissora, porque 
o vereador José Pinho de Oliveira é 
um de seus diretores. Alem de ouvir 
a população, a Renascença ouviu 011-

• tem o ex-Prefeito Duarte Nogueira. 
Confirmou que o sistema de água pre-
via suficiente abastecimento até o ano 
2.000, Seria essa a fonte de informa-
ção do vereador? 


