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Ribeirão Preto está com um final de semana assinalado no seu calendário. Na próxima coluna prometo as fo-
tografias exemplificando alguns fatos. Por enquanto vamos lá. A comitiva brasileira que representou o governador 
Quércia no Japão (Expo-Tur, Osaka) se integrou de tal maneira que decidiu se reunir ao menos uma vez por mes. Ago-
ra Ribeirão Preto na pauta. Por isso ontem, o secretário de Esportes e Turismo Wagner Rossi e Liliana, receberam 
em sua casa para uma gostosa feijoada. Todos presentes. Posso citar: Rosetti-Guaiaci Guimarães (maior agente-blo-
queador de viagens do Brasil), Aimée-Ari Giron (Lojas Darco) e irmã do governador Maria Alice Quércia Santos e 
César Santos, o superintendente da Varig, Carlos Reckman e Angela, Takashi Yoschikawa e Tereza (Takashi e fi-
lho do maior hoteleiro de Osaka que hoje acreditando mo Brasil começou o seu investimento-Buffet Colonial -SP), 
Caio Luis de Carvalho-coordenador de Turismo da Secretaria do Estado. Embora não tivesse participado da comi-
tiva, Marlene-Camilo com o maior charme e simpatia receberam hoje para um almoço. Depois, Nilza-José Portinari 
fecharam com "chave de ouro" o bem receber dos ribeirãopretanos. Uma festa tipicamente junina na sua Fazenda 
Boa Sorte. De Ribeirão Preto pouquíssimas pessoas participando. Regina-José Luis Rodrigues Moreira iHoliday 
Inn e UHA que hospedou a comitiva), João Viviani-Lourdes Carolo, Rosa Maria-Mário Fernando Franco, Nadir 
Aguiar e esta colunista. Tudo incrivelmente agradável, Mais do que "possam supor as nossas vãs filosofias". 
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Conceição 

Jornalista responsável 
Paulo de Sá - MT - 13.533 

O Banco Nacional promoveu uma 
festa de confraternização entre os 
seus colaboradores do setor 13 
(quinze agências do Banco 
participaram) na vizinha 
Sertãozinho, no sábado 19. O clube 
escolhido foi o Vale do Sol. 
Cada agência do Banco apresentou 
a sua miss. Durante o dia houveram 
jogos Futebol de Salão, sinuca, 
vôlei, etc. A diretoria em peso 
do Banco Nacional se fez presente. 
A noite se fechou com um 
baile no Vale do Sol 

O prefeito João Gilberto Sampaio, 
na inauguração do Posto de Saúde 
"Aimar Baptista do Prado" 
no conjunto habitacional 
D. Miele, lançou publicamente a 
candidatura do mais que excelente 
secretário da saúde, Luiz 
Carlos Raya, para o cargo de 
prefeito Municipal. E foi um 
lançamento que não 
admite dúvidas. 

Fui ver pela segunda vez o incrível 
baixinho grande Charles Azmavour, 
nesta semana que passou, no 
Palace - SP. Não há muito que 
dizer. Aznavour continua feio, 
mas com aquele bruta charme, 
e a voz linda que embala e embala, 

Fernando César Mesquita - ouvidor 
geral, vai propor alguma coisa séria. 
Que os políticos não possam mais 
usar os carros oficiais (nos finais 
de semana) sem autorização 
prévia. Se a aprovação for positiva, 
hajarn autorizaçõest:.' 

O fotógrafo José Maria Morgade, 
além de fazer pesca submarina, 
curte agora "o mergulho 
noturno". Diz José Maria que a 
sensação que se tem. "é de 
aumento de profundidade de 
campo, e em conseqüência uma 
experiência próxima ao 
tridimensional". 

A Sociedade Hípica, 
também em compasso 
junino promoveu 
ontem a sua festa. 
Animadíssima. Nadir 
Aguiar, como bem sar>*> 
"marcou a quadrilha". 

O conhecido e competente 
dentista- Roberto Korsch 
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va Barbosa Lopes, o p 
e a artista plástica Oddla. 

Essa do cirurgião mineiro Aloísio Resende Neves (primo de Tançre-
do ) propor a castração dos aidéticos é meio muito. O melhor óu pior dis-
to tudo é que Resende Neves mandou a sua proposta á várias entidades 
internacionais. O povo lá de fora já vê o daqui como analfabeto. Agora 
então, vão achar que brasileiro têm de analfabeto é maluco. Sim, porque 
país nenhum deu crédito a sua proposta, (de Resende Neves é claro.) 

A bonita Liliana, mulher do Secretário de 
Esporte e Turismo, Wagner Rossi, está dando o 
seu recado. Agora mesmo, no show do dia 23,. 
de Beto Guedes e Titãns, promovido pela secre-
tária de Esporte e Turismo fez valer uma troca: 
"Uma entrada por um agasalo". Além disso, Li-
liana conseguiu o lance de entregar á primeira 
dama, Alaíde Quércia, nada menos que dez mil 
agasalhos. 

"A Grande Noite da Moda" na quinta 25, 
esteve linda sob todos os aspectos. Promoção 
de Opção Marketing. As pessoas que tem se 
destacado nos últimos tempos (ligados a 
moda) tiveram o seu troféu. O desfile e 
a apresentação ficaram por conta do 
estilista Ney Galvão. Modelos lindos e Ney 
super simpático. Algumas pessoas saíram 
coma "estatueta". Rosangela Ristum, 
Jael Guimarães Nely (a perfeita esteticista) 
que recebeu o seu "Oscar" do cirurgião 
plástico Werther Marchesan, Roberto 
Cicarelli (Lécic Publicidades) que me teve 
como madrinha nesta noite, etc. 

No pri-
meiro dia de 
julho, Maria da 
Graça Mello, a 
médica que 
optou por psi-
quiatria estará 
comemorando 
o seu aniver-
sário. 

Foi uma festa bonita, sob a batuta de 
Opção-Marketing. Gente interessante se fez 
presente. Isaura - Nadin e Newton Latuf, 
Stella Marina Alves Laria Freiria, Haifa 
e Fida Aude, Mariana - Roberto Jábali, 
Maria das Graças-Manoel Simões, 
Lucila Junqueira Uchca, Julieta 
Taranto, Nadir Lomônaco, Edilah Biagi, 
Neusa Bigbetti, José Maria Morgade de 
Miranda Filho e muitas outras 
pessoas interessantes. 


