
/ V W o v o o U b — f - y j h Ribeirão, tua cara e... 

Ribeirão Preto aos 141 anos, pode ser 
incluída naquela categoria de cidade 
que continua ao longo dos anos e das 
mutações a dar forma aos desejos. 
Quem nela chega, demora-se diante 

da paisagem ou volta para examiná-la uma vez 
mais, como se faz com uma obra de arte, sem 
pressa... E ainda tem a propriedade de 
permanecer na memória ponto a ponto. 
Parafraseando o escritor italiano ítalo Calvino, 
no livro Cidades Invisíveis, dizemos que "de 
uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou 
setenta e sete maravilhas, mas a resposta que 
dá às nossas perguntas". Ribeirão, tua cara! 

a Praça 
Camões, pas-
sando pela das 
Bandeiras. 

Foi ainda na 
rua Tibiriçá que 
se começou 
todo um cenário 
universitário de 
Ribeirão Preto: 
a FOF (Faculda-
de de Odontolo-
gia e Farmácia) 
em cujo prédio 
funciona hoje a 
Secretaria da 
Fazenda; o início 

da Faculdade de Direito 
"Laudo de 
Camargo", no 
atual prédio do 
COC, bem 
como o Salão 
Dom Alberto 
(na esquina 
com Prudente 
de Morais) pal-
co de inúmeras 
atividades cul-
turais". 

R o b e r t o 
Heck, advo-
gado 

"Ribei rão A Praça 
Preto é um vendo-se 

"A diversidade das 
paisagens de Ribeirão 
Preto fica ainda mais 
atraente com toda essa 
luminosidade, leveza e a 
alegria que o sol da cida-
de oferece. Adquirimos 
até mesmo certos hábi-
tos, como o de nos deter 
em meio a tantos atrati-
vos. Uma das minhas 
preferências é a Praça 
das Bandeiras, olhada 
pelo lado da rua Tibiriçá. 
Como rua, a Tibiriçá tam-
bém é especial, porque 
compreende em seus 
quarteirões, desde a Pra-
ça XV de Novembro até 

grande pólo de atração 
regional, cuja vitalidade 
maior está na prestação 
de serviços nas áreas 
comerciais (inclusive 
lazer), educacional, mé-
dico-odontológica, finan-
ceira e cultural; e que 
também dispõe de bom 
parque industrial, cujo de-
senvolvimento deve ser 
significativo nos próxi-
mos anos. Acrescente-se 
a isso a pujança da eco-
nomia diversificada da 
região, com grande par-

j ticipação agrí-
cola e teremos o 
retrato de uma 
das melhores ci-
dades do plane-
ta". 

Luiz Medi-
ei, superinten-
dente do Rib-
beirãoShopping 

"A cara de 
Ribeirão Preto 
é, sem dúvida, a 
Praça XV de 
Novembro e o 
Theatro Pedro 

II. Na minha infância, 
com meus pais e irmãos, 
nosso passeio domin-
gueiro era a praça, onde 
encontrávamos os paren-
tes e famílias conhecidas. 
Andar pelo jardim e ou-
vir as bandas tocando no 
coreto era fascinante! 
Envergando as roupas de 
domingo, fazíamos poses 
e mais poses para os 
lambe-lambes que, até 
hoje, ainda me fazem re-
cordar aqueles momen-
tos quando olho as foto-

XV, em 1902, durante inauguração, 
o coreto 

grafias. 
A imagem imponen-

te do Theatro Pedro II 
era muito mágica na mi-
nha pouca idade. Acom-
panhamos seu período 
áureo, a decadência, a 
destruição e finalmente 
sua restauração. Com 
esse resgate, a Praça XV 
e o Pedro II recuperaram 
o encantamento de ou-
trora e Ribeirão um pou-
co do título de Capital da 
Cultura". 

Odilla Mestriner, 
artista plástica 


