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PROXiMOS; DE 1 MILHÃO: 

Com os bônus dos calouros da Unaerp 
.campanha do Pedro li tomou impulso 

A ariisia plasfica Olila Mesirtner ofereceu um frabalho seu à campanha, que será recebido em cerimônia publica na 
aberlura da conía no Banco Itaú. 

Terminando as ferias, retornando os jo-
vens às aulas e °s que trabalham às suas ati 
vidades, conforme estava previsto, a campa-
nha pró-reerguimento do Teatro Pedro I I ga 
nha impulso e o movimento de depósitos pa-
ra reconstrui-lo cresce auspiciosamente. 
Aliás, desde a abertura da conta especial no 
Bradesco, agencia centro, vimos observando 
que a população está perfeitamente conscien 
tizada da. importância dessa campanha, quer 
pelos pequenos depósitos que se registram 
diariamente, como pela procedencia da maio-
ria deles como os que recentemente divulga-
mos dando nomes e endereços dos contribuin-
tes, todos trabalhadores que lutam no dia a 
dia da cidade. 

A pintora Odila Mestriner estava fora, em 
férias, e ao retornar à cidade apressou-se te-
lefonar ao coordenador da campanha, jorna. 
iisata Antônio Carlos Sant'Anna, manifestan-
do sua alegria pelo êxito do movimento aqui 
iniciado pró-reerguimento do Pedro I I . Dis-
se ela que estava encantada, bastante feliz 
pelo que leu nos jornais e ouviu a respeito da 
cobertura que toda a imprensa vem dando, 
rádios e televisão, o que permitia antever o 
sucesso pleno da brilhante iniciativa. 

Odila Mestriner ofereceu um trabalho 
seu, que entregará em dia que anunciaremos 
breve, pois agora será aberta a conta especial 
no Banco Itaú e na ocasião dos primeiros 
depósitos receber-se-á seu quadro, cuja ven-
da reverterá para a campanha do Pedro I I . 

R O T A R Y CLUBE NORTE 
Hoje às 20 horas, na reunião-jantar do 

Rotary Clube Norte, o coordenador da cam-
panha efetuará palestra a respeito da cam-
panha dc Pedro II , a convite dos associados 
daquela prestigiosa entidade que, como os 
do Rotary Clube Centro, deverão integrar-se 
ao movimento. 
OS POETAS NÂO DESCANSAM' 

Chegaram ontem mais duas colabora-
ções Os poetas estão ativos. Numa o poeta 
pergunta 'até quando" e, curiosamente, nou-
tra, com o titulo ^gradecimentos do Pedrão", 
surge, assim como, uma resposta à indagação, 

ATÉ QUANDO? 
O que estará se passando 
após o incêndio nefando?.. . 
O povo fica cismando 
e perguntando. — Até quando?.. . 

O SantAnna divulgando, 
O Prefeitc projetando, 
vereadores discursando 
e o povão depositando!. . . 
Mas o tempo vai passando 
e o povo desesperando 
está sempre perguntando:— 
por que esperar? E até quando? 

Seu Gusmão lá no comando 
vai a tudo observando... 
A chuva continuando 
e o Prédio desintegrando... 

Meu Deus! O que está faltando? 
O que estamos esperando? 
O prédio desmonorando 
agüentará? Até quando? 

Ribeirão Preto, 5 de fevereiro de 1982 
JOSÉ SOARES 

AGRADECIMGENTOS DO PEDRAO 
Obrigado seu Sant'Anna 
jornalista de visão, 
que o povo da terra irmana 
em defesa do Pedrão. 
Vamos ter reunião, 
a coisa já toma jeito 
convidaram seu Gusmão 
e também o seu Prefeito. 
Obrigado meu povão 
obrigado seu Prefeito, 
obrigado seu Gusmão 
"que já vai meter os peito" 
Ele tem bom coração! 
Se ele falou ele faz! 
Se ele me estender a, mão 
eu posso ficar em paz . . . 
E se todos derem a mão 
numa corrente pra frente, 
ajoelhado no chão 
agradeço a minha gente! 
E em holocausto à Cultura 
desta grande Ribeirão 
eu quero ter a ventura 
de vos dar meu coração! 

Ribeirão P r^o , 7 de Fevereiro de 1982 
JACY PACHECO DA S ILVA 


