
PREFEITURA PRESTOU HOMENAGEM ÀS PESSOAS 
QUE FIZERAM A HISTÓRIA DE RIBEIRÃO PRETO 

A homenagem ao ex-prefeito Antônio Duarte Nogueira, no Salão Nobre do Palácio Rio Branco, I com a presença de familiares do saudoso homenageado. 
q-adctde. 

O prefeito Palocci e os diretores de "A Cidade" — Jandyra de Camargo IVIoquenco e Juracy Lopes de Camargo descerram a placa no Salão Rosa da Prefeitura em homenagem ao saudoso jornalista Orestes Lopes de Camargo. 
Ontem à tarde no Palácio Rio Branco, no encerramen-to do cálendário de festividades dos 137 anos de Ribeirão Preto, o governo Palocci prestou significativa homenagem às pessoas que fizeram parte da história do município. Uma das homenagens teve por local o Salão Rosa da Pre-feitura que recebeu o nome do saudoso jornalista Orestes Lopes de Camargo, diretor-presidente do jornal "A Cida-de". Estiveram presentes representando essa empresa jor-nalística o diretor-secretário e editor Juracy Lopes de Ca-margo e a diretora-gerente Jandyra de Camargo Moquen-co, filhos do sr. Orfestes, participando do ato de descerra-mento da placa — "Salão Orestes Lopes de Camargo — 1900-1993, Ribeirão Preto — 137 anos — 30-06-93". A soleni-dade teve a coordenação de Newton Mendes Garcia, supe-rintendente da Coderp. Em nome do jornal "A Cidade" discursou o jornalista Álvaro Neto. Usou da palavra tam-bém o prefeito Antônio Palocci Filho, explicando o motivo da homenagem "uma manifestação de reconhecimento ao cidadão e homem público Orestes Lopes de Camargo que tanto contribuiu para o engrandecimento do município de Ribeirão Preto". Compareceram ao ato secretários muni-cipais, vereadores e representantes dos diversos segmen-tos da comunidade. 

HOMENAGEM AO EX-PREFEITO ANTÔNIO DUARTE NOGUEIRA 
Prestou-se também uma homenagem ao saudoso Antônio Duarte Nogueira, ex-prefeito de Ribeirão Preto, colocando o seu nome no Salão Nobre do Palácio Rio Bran-co. Participaram desse ato a esposa Nairzinha Nogueira e os filhos Duarte Nogueira Júnior e Valério, descerrando a placa. O prefeito Palocci ressaltou a contribuição deixada ao município pelo ex-prefeito Nogueira, apontando algu-mas de suas obras. Agradecendo a homenagem em nome da família, discursou Nogueira Júnior, que disputou a pre-feitura juntamente com Palocci nas eleições municipais do ano passado. Foram homenageados ainda com cartões de prata — Alcides Palma Guião, Antônio Girotto, Bassano Vaccarini, Diva Tarlá de Carvalho, Guilherme Simões Go-mes, Irineu Luís de Moraes, Isaura Salim Latuf, jornalista Luciano Lepera, Mário Moreira Chaves. Odila Mestriner, professor Rubem Cione, Theodoro José Fapa e Miguel Gonçalves da Silva. Essa solenidade ocorreu no Salão No-bre encerrando-se com a palavra de a>guns dos homena-geados que contribuíram e ajudaram a fazer a história de Ribeirão Preto. 


