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Borgausa 
A febre de segurança que to-

mou conta do Rio neste carnaval 
chegou ao ponto do exagero na 
pista da Marquês de Sapucaí. 
Cada carro alegórico iluminado 
por luz própria, trazia ao lado do 
minigerador, um bombeiro. Devia 
ser medo de que o sambódromo 
afundasse. Um "batrício" de um 
ribeirãopretano que lá estava co-
mentou: Deve ser borgausa 
do batômuj. 

Rigor 
Depois que soube que o pre-

sidente Mário Soares não come 
em hipótese alguma bichos com 
pena, o primeiro ministro de Por-
tugal, Cavaco Silva, deu ordens 
para que os menus dos banque-
tes oficiais obedeçam a restrição. 
Não podem mais incluir nada que 
tenha pena. Nem caneta. 

Terracota 
Com muitas novidades em te-

cidos e papéis de parede, sendo 
o seu forte, é claro, a decoração. 

Ninamari 
Ciça Meirelles Castejon, rela-

ções públicas da Ninamari, está 
em visita à Ribeirão e região. 

Peixada 
Cássia e Agostinho Daloia, 

ontem ofereceram verdadeiro fes-
tival de peixes aos amigos. Pes-
cados por Agostinho. O "Staff" da 
TVS, de Ribeirão Preto, esteve 
presente. 

Banco 
Europeu 

Janete Pinheiro Prado, foi 
quem deu assessoria ao seu ma-
rido, Fernando, na decoração da 
sede provisória do Banco Euro-
peu. Na hora de comprar os qua-

dros, foram até a Galeria Jardim 
Contemporâneo e, não tiveram 
dúvidas: prestigiaram os artistas 
locais. Lá no banco podemos 
apreciar: obras de: Bassano Vac-
carini, Odilla Mestriner e Pedro 
Manoel Gismondi. t não posso 
deixar de registrar que a reforma 
do prédio leva a assinatura da EC 
Engenharia. 

Loui 
O Conde Húngaro Loui Karoly 

esteve no fim da semana passa-
da, usufruindo da fidalguia em 
hospedar Flávia e Arthur J. F. 
Penteado, na Fazenda Primavera 
em Bonfim Paulista. Além de cur-
tir a natureza do maravilhoso 
"habitat" do casal anfitrião, pode 
praticar um dos seus hobbies, ca-
ça ao faisão, em companhia de 
seus amigos, Gustavo Simioni, 
Salvador Mazzetto, Gabriel e Lolo 
Gallo. 


