
O presidente 
volta ao Rio 

Da Regional de 
Ribeirão Preto 

0 presidente Costa e Silva, 
após pernoitar na usina Santa Lí-
dia, no município de Ribeirão 
Preto, seguiu juntamente com 
sua comitiva para a Guanabara, 
ás 9 e 55 de ontem. Em seu avião 
viajaram todos os ministros pre-
sentes ás comemorações de Ri-
beirão Preto. 

O marechal Costa e Silva mos-
trou-se impressionado com o tra-
balho da imprensa e das rádios 
de Ribeirão Preto e, por outro 
lado, deu um presente ao pessoa) 
da secção de transportes do mu-
nicípio, pela sua eficiencia. 

Depois da despedida protocolar 
do governador e do prefeito de 
Ribeirão, demonstrando satisfa-
ção pela acolhida, dirigiu-se para 
o avião que o levou até Pirassu-
nunga, onde tomou o AVRO pre-
sidencial, rumando para a Gua-
nabara. 

REIVINDICAÇÕES 
Na noite de anteontem, após o 

banquete, o prefeito Duarte No 
gueira manteve demorado con-
tacto com o presidente da Repu 
blica, na presença do governador 

Abreu Sodré, oportunidade em 
que fez as reivindicações do mu. 
nicipio. O resultado das conversa-
ções sairá a publico tão logo o 
prefeito municipal convoque a 
imprensa para uma entrevista co-
letiva. 

Por sua vez, o governador 
Abreu Sodré, após a partida do 
presidente, dirigiu-se imediata-
mente com o seu secretariado e 
o prefeito de São Paulo para o 
seu avião, seguindo viagem de 
volta á Capital. 

AGRADECIMENTO 
No banquete, o presidente Cos-

ta e Silva agradeceu as homena-
gens do município por intermé-
dio do seu ministro da Justiça, 
sr. Gama e Silva, que, após tra-
çar o desenvolvimento do muni-
cípio de Ribeirão Preto, falou de 
sua integração dentro do desen-
volvimento nacional e agradeceu 
a recepção dada pela cidade. Res-
saltou que, se a grande força de 
Ribeirão Preto no passado era o 
café, hoje é a educação. 

Por sua vez, a esposa do pre-
feito de Ribeirão Preto, sra. Nair 
Nogueira, entregou ao chefe da 
Nação um cartão de prata com 
dizeres alusivos á visita a Ribei-
rão Preto. Ofereceu também um 
quadro da pintora Odila Mistrini-
ner. 


