
dia a dia na cidade 

Casa do VÔVO 
No domingo, com a pre-

sença dos casais coopera-
dores, será realizada mais 
uma reunião na Casa do 
Vovô, com o almoço-bene-
ficente que d. Vera Gaeta-
ni prepara e que constará 
de um "strognoff" espe-
cial. O encontro será abri-
lhantado pelo Coral. 
CONCERTO SINFONICO 

Amanhã, às 21 horas, no 
Teatro Pedro II mais uma 
apresentação da Orquestra 
Sinfônica, ainda dentro do 
programa comemorativo do 
seu 40.o aniversario. So-
lista, com o seu "Stradi-
varus", o único no Brasil, 
o violinista Cecy Vascon-
celos. 
GREVE DOS BANCARIOS 

Em outro local estará 
inserida a noticia a respei-
to da anúnciada greve dos 
bancários que os jornais 
de São Paulo, Campinas e 
Jundiai noticiaram que se-
ria iniciada hoje, a não ser 
que tenham sido aceitas 
as contra-propostas dos 
patrões. 

SALÃO DE HUMOR 
Amanhã, na Casa da 

Cuítura, serão apresenta-
dos os trabalhos do famo-
so Salão de Humor, que 
tradicionalmente é reali-
zado em Piracicaba, com a 
presença dos maiores car-
tunistas nacionais 3 até 
do exterior. A mostra irá 
até o dia 22 do corrente. 

PINTURA 
Na Galeria do Banco 

Itaú, na esquina das ruas 
Duque de Caxias e Barão 
do Amazonas estão expos-
tos os trabalhos da consa-
grada artista ribeirâopre-
tana Odiia Mestriner, nome 
que ultrapassou frontei-
ras, pois tem concorrido 
em exposições internacio-
nais e com êxito 

OLEO DIESEL 
Continua preocupando 

toda a classe de agricul-
tores não só de nosso mu-
nicípio mas, especialmen-
te, de toda a alta Mogia-
na a falta de óleo Diesel 
o que vem prejudicando o 
plantio em terras já pre-
paradas. Os lavradores da 
VI Região Administrativa 
que é a de maior produção 
do país, vão se reunir pa-
ra uma tomada de posição 
e solicitar providencias 
urgentes da Presidencia 
da Republica. 

DEPARTAMENTO 
DE TURISMO 

A nota que demos on-
tem, inclusive transcreven-
do parte da reportagem so-
bre o I Encontro das Enti-
dades de Turismo do país 
em nossa cidade, veio fo-
calizar a necessidade pre-
mente de ser integrado o 
Departamento Municipal 
de Turismo e com ele-
mento conhecedor dc ra-
mo, que tenha meios para 
levar a efeito uma promo-
ção de alto nivel da cida-
de, como foi feito duran-
te quatro anos de 1960/63, 
ir.cius va quando aqui foi 
realizada, com a presen-
ça de sete "M i s s Esta-
duais de Café", com su-
cesso total, por uma se-
mana s I Festa-Exposição 
Nacional do Café. Hoje Ri-
beirão Preto oferece con-
dições especiais, hotelaria 
de alto nivel, locais de la-
zer e centros de interesse. 

LAMPADAS APAGADAS 
A seção do Relações Pu-

blicas da Cia. Paulista de 
Força e Luz cuida com es-
pecial atenção da parte 
direta que é a iluminação 
publica e solicita, com em-
penho, a participação dos 
elementos locais para in-
formar sobre lampadas 
queimadas, para s imedia-
ta trcca. Basta telefonar 
para a CPFL para que as 
providencias sejam toma-
das. 

FISCALIZAÇÃO 
MUNICIPAL 

Até hoje — e vamos per-
ra quatro meses — não 
recebemos do setor de Fis-
calização Municipal qual-
quer nota a respeito do 
que temos tratado sobre 
assuntos que lhe dizem 
respeito — e de perto — 
na atenção devida aos ca-
sos apontados e que ai 
tão gritantes pela indife-
rença do orgão fiscaliza-
dos São ruas e calçadas 
esburacadas, causando 
quedas; lavagem de calça-
das na parte centrei em 
horário nobre das 17,30hs. 
de grande movimento; o 
famoso tapume que é de-
posito de lixo na Duque ÜS 
Caxias, 437; faixas de es-
sas comerciais; postes, ar-
vores e paredes rebocadas 
com cartazes de propa-
ganda de " shows" , de 
cursinhos, de "liquida-
ções", etc. 


