
DADES o D i á r i o 11 

Coisas da vida 
• • • ODILLA MESTRINER me surpreendeu ao 

telefonar-me para falar do livro que traz o seu 
nome, escrito por Jacob Kl intowitz, crítico de 
arte e jornalista mui to conhecido. "O Diár io" 
fez também uma boa cobertura do evento artís-
tico e do lançamento do l ivro simultaneamente 
com a abertura da Exposição dos trabalhos.de 
Odilla, os da Série Serespantalhos, na Galeria 
Jard im Contemporâneo. Hoje, este registro é 
apenas para o informe de causar inveja: auto-
grafado, o admirável pr imor que é o volume já 
está comigo e dele tratarei na seção competen-
te. Mas, o papo curto e emot ivo com Odilla me 
trouxe muita saudade de um tempo em que 
éramos jovens ainda e a vocação da artista des-
pontava de forma singular. De fato, um orgulho 
para os brasileiros. 

• • • A ORDEM DOS VELHOS JORNALISTAS, 
Subseção de Ribeirão Preto, Giacomini na dire-
ção, desta vez se uniu ao Museu de Imagem e 
do Som (o dedo seguro de Roveri) para organi-
zar um programa diferente com o jantar de con-
fraternização. Marcado para o dia 19, quando se 
comemora o aniversário de Ribeirão Preto, terá 
a exibição de um f i lme documentário, alusivo 

ao 1e Centenário da cidade. Durante o jantar 
será prestada homenagem ao jornalista Orestes 
Lopes de Camargo, que integrou a Comissão de 
Festejos, e outros, naturalmente (há muitos e 
brilhantes oradores na turma) falarão a respeito 
da gloriosa aniversariante. 

• • • CATÁLOGO BRASILEIRO DE PUBLICA-
ÇÕES, o CBP, desenvolvido pela Livraria Nobel 
(Editora), a partir de 1980, se destina ao levan-
tamento bibl iográfico sistemático da produção 
editorial comercial brasileira e deve preencher a 
lacuna que existia no mercado l ivreiro e edito-
rial. Serve de imediato aos que trabalham na 
área, incluindo bibliotecários, pesquisadores, 
professores, jornalistas e, sem dúvida, o públi-
co leitor em geral. Desta forma, com as suas in-
formações extraídas de cada obra (título, volu-
me, autor, editora, preço, assunto geral, assun-
to específico, etc.), disponíveis em forma de mi-
croficha, l istagem de computador e l ivro, o CBP 
é uti l íssimo e oportuno. Pode ser obt ido através 
da Editora Nobel - Rua da Balsa 559 - CEP 
02910 - SP. 

(O.LB.) 


