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BOM DIA 
Títulos de 
Cidadania 

A nossa Câmara tem 
valorizado muito a entrega 
de Títulos de Cidadania 
nesse ano que vivemos 
Nada mais justo homena-
gear pessoas que, dentro 
de suas habilitações, 
prestam serviços à nossa 
cidade, colocando-a em 
destaque no cenário na-
cional. Depois de termos 
realizado a solenidade 
para o Cidadão Emérito 
Mário Sérgio Duarte Gar-
cia, secretário da Justiça 
do Estado de São Paulo, já 
temos programado os 
atos para o artista Antenor 
Pimenta, para a escritora 
Qdila Mestriner e para o 

' jogador Sócrates. Vale a 
pena acompanhar. 

Ser Brasi leiro 
(mesmo contra a von-

tade do governo) 
Sou brasileiro, 
Não sou brazileiro, 
Não sou Brazil, 
Sofro por ser brasileiro, 
Não aceito ser brazi-

leiro! 
Quero cont inuar brasi-

leiro. 

E não brazileiro 
Me deixe morrer brasi-

leiro. 
Nossa homenagem ao 

amigo Arlei . 

Mônica & 
José Eduardo 

E para quem não acre-
ditava, chegou o grande 
dia do craque-médico Zé 
Bernardes. Ele, f i lho do 
casal A l i ce -Edmo Bernar-
des Mel lo (ambos in me-
mor ian) vai se casar com a 
j ovem biomédica Mônica, 
f i lha do casal Gilka - Ar -
naldo de Souza Meireiles. 
O enlace acontecerá no 
p róx imo dia 22 de ju lho, 
às 21:00 h., na Capela dos 
Est igmat inos. Estaremos 
lá, com o Jorg inho, Hi-
lário, Sócrates, David, Le-
io, br indando o aconteci-
mento e incentivando o 
Lique (o ú l t imo dos moi 
canos). 

Cidade l impa 

Estivemos reunidos 
com o dr. Ni l ton Messias, 
diretor do^ Fórum e juiz 
eleitoral de nossa cidade 
dando abertura a uma-

campanha para manter 
Ribeirão Preto l impa, Es-
tamos comunicando a to-
dos os candidatos a candi-
datos e aos políticos com-
cargo eletivo para evita-
rem pichações. Depois das 
convenções partidárias, 
haverá um novo acordo 
para que sejam usados 
somente muros particu-
lares, com a devida autori-
zação de seus proprie-
tários. É isso aí: cidade 
l impa! 

Assinatura? 
E só l igar! 

O Jorna l de Ribeirão 
está ampl iando seu rói de 
assinaturas anuais. A tira-
gem do JORNAL foi au-
mentada e está at ingindo 
toda a cidade e região. 
Quem estiver interessado, 
em acompanhar nosso 
trabalho é só ligar para 
624-0043. 

A Álcool 
só o minist ro 

Está sendo venti lada a 
hipótese de o governo, 
mais uma vez, esfaquear o 
contr ibuinte. Atendendo a 
interesses de quem tem, o 
minist ro Aurel iano Chaves 
estaria empenhado em dar 

aumento maior ao álcool 
que ao da gasolina. Ora, 
os bobinhos que foram 
induzidos a adquir i rem 
carro a álcool, com a van-
tagem do uso do combus-
tível nacional, etc..., etc 
etc... agora vão ter que 
agüentar outra traição, até 
o preço da cana alcançar o" 
do petróleo. Haja saco! 

Seniores e m ação 
Em tempo de troféu 

estão os t imes classifica-, 
dos no campeonato de 
"conservados" p romov ido 
pelo Clube de Campo da. 
Recreativa. Sob a batuta 
do Scarpini desfi lam pelo 
canindé craques como 
Alemão, Clóvis, Barreti-
nho, Lel inho, Casteli, Du-
da, João Mello, Evaristo,. 
Horácio, Careca, Biltco, • 
Paulinho, Amin , Kibinha, 
Menegár io, Banha, Emer-
son, Eninho, Jaime, C a -
bral, Dirceu, Chiquinho 
entre outros. Mais um 
tempinho e divulgaremos 
a classificação das equi-
pes. 

Maur ic inho 
O craque Mauric inho, 

ex-Comercial, hoje no 
Vasco da Gama está na ci-
dade recuperando-se das 
patadas dos adversários. 
Estivemos juntos, ma i s ' o 
Carlinhos Fornari e o Ri-
cardo Sembenel l i (Ribei-
rão Diesel) falando sobre a-
violência do futebol brasi--
iei io na atualidade. Espe-
ramos que o Maur ic inho 
volte logo aos gramados, 
torcendo para que se con-
cretize sua transferência 
para o Corinthians. 

Mukífão 
É o t imão dos profes-

sores do Mauá, que parti-
cipa do Torneio de Co-
memoração ao Aniver-
sário da Faculdade. Muita 
conversa, teoria, e, na 
prática, a coisa tá apertan-
do. Nicolau Spinelli, Mar-
celo Zini, Silvio Cecchi, 
Carlos César, Marco Au-
rélio, Omar Anselmo, Jo r -
ge Naliati, f o rmam um 
quadro de respeito que fazi 
os garotos correrem mui to 
atrás da bola. Estaremos 
juntos. 

Subi r o De Graus 
É só subir e curt ir o 

chopinho gelado ouv indo 
o som do maravilhoso^ 
conjunto formado pela' 
Rose, Cláudia, Henrique e 
o Marcelo Petraca. O am-
biente, porém inaugurado, 
é mu i to gostoso e propicia 
aos freqüentadores agra-
dáveis momentos de des-
contração. Beleza! 

O trânsi to 
Não bastasse o consi-

derável aumento do .nú-
mero dos automóveis te-
mos que suportar t ambém 
as peripécias dos moto-
ristas e motoqueiros. As 
conversões proibidas e 
não cumpridas na av. In-
dependência, a velocidade 
dos boyzinhos na av. 13 de 
Maio e a bagunça do trá-
fego na zona central fazem 
de Ribeirão a recordista 
em acidentes com vít ima 
de toda a região. Vamos 
devagar. 

DÁCIO 
CAMPOS 

Na Habitec 
Participamos, semana 

úl t ima, de uma confe-
rência na Habitec, sobre 
planejamento urbano, 
promovida pela Associa-
ção de Engenharia, Ar-
quitetura e Agronomia de 
Ribeirão Preto. Após a 
palestra do prof® Cândido 
mui tos debates sobre 
edifícios altos, edifícios 
baixos, trânsito e infra-
estrutura no quadri látero 
central da cidade. A coor-
denação do Encontro foi 
do dr. Juarez e do prof5 . 
Adonis e compareceram 
várias autoridades repre-
sentando diferentes seg-
mentos da sociedade ri-
beirãopretana. 

São Paulo - Brasília 
Semana corrida esta 

que passou. Estivemos em 
São Paulo, na Secretaria 
de Saúde, t ratando do 
credenciamento da U.T.I. 
do Hospital Santa Lydia e 
do credenciamento do 
Hospital São Paulo junto 
ao INAMPS. Depois, fo-
mos para Brasília acom-
panhar a votação da 

Emenda Mansueto de La-
vor, que beneficia os mi -
cro e pequenos empre-
sários e os pequenos agri-
cultores de Ribeirão Preto 
e região. No próx imo 
" B O M DIA" d ivulgaremos 
o resultado da empreitada. 


