
bruno de laçerda 
A Comercial e Construtora Balbo, desta cidade, 

tem recebido inúmeras felicitações da comunidade fran 
cana pelo feliz termino de um modelar estabelecimento 
de ensino encomendado pelo FECE. É mais uma vitória 
da dinamica empresa ribeirãopretana. 

:J1 
Acha-se enriquecido o lar do conhecido engenhei 

ro Willian Mansur, com o nascimento de seu primogêni-
to. Nossos sinceros parabéns ao distinto engenheiro-
chefe da Construtora Balbo. 

/ / 
O simpático Alfeu Gasparini, os cabelos das têm-

poras prematuramente brancos, explicava na esquina 
da A Única o seu sucesso no concurso para Auditor do 
Estado. Alfeu, que já foi professor primário, que é de 
putado e advogado do nosso Fórum, demonstrou mais 
uma vez o seu talento com a vitoria no concurso de in-
gresso à carreira de Auditor, um novo campo onde o jo-
vem Dr. Alfeu Gasparini dará demonstração da sua 
cultura e bom-senso. 

... 
O casal Jorge e Nalzira Mellis (da sociedade de 

Batatais) está na cidade para mudança: a sua filha 
Mareia, depois de vencer no CESCEM (Medicina — Cien 
cias Biologica) ganhou como prêmio a opção de seus pais 
em residirem, doravante, em Rifceirão Preto! 

// 
O Centro Ribeirãopretano de Promoção Social, 

tendo assumido a administração do Cemiterio Jardim 
Santana, cujos rendimentos serão aplicados nas obras 
de carater social, está ultimando detalhes do contra-
to de construção do mesmo, com um conceituada fir-
ma de engenharia de Ribeirão Preto. 

Chieda Emm, agora instalado regiamente no pre 
dio do antigo Banco Itau (à rua Tibiriçá) com o seu 
escritório contábil (o maior da região), está executando, 
no seu trabalho, os métodos de dinamica de? grupo, co-
mo ocorre, agora, no ensino renovado. Os funcionários 
de Chieda Emm, semanalmente, tem o seu dia dê criti-
ca e auto-critica, tudo visando o aperfeiçoamento do 
trabalho da empresa... 

/ / 
Luiz Carlos dos Santos Henrique, industrial em 

Santos, contraiu nupeias no dia 13, com a jovem ribei-
rãopretana Suely Sandrin, filha do ex-diretor do DAET. 
Os nubentes partiram em lua de mel para o exterior. 

Vila Tibério não quer ser chamada de Sumarezi-
nho. Em verdade, Ribeirão Preto não pode perder a sua 
memória. A tradição ainda é importante. A Vila conti-
nuará a ser a Vila! 

- - — / / 

Leontino Balbo, com uma Kombi zero, partiu com 
a sua familia para a orla maritima. 

7 
Há nos bastidores da Comissão que irá dirigir o 

Carnaval uma séria controvérsia sobre um assunto — 
"quem é quem em matéria de rei Momo". Há três candi-
datos ao trono Marzola, Kelbeje e Stafanelli (PRA-7) . . . 

/ / 
Os bairros estão comparecendo com os seus res-

taurantes de classe: a Vila T Lee rio apresenta agora o 
afamado Caneca de Prata (Rua Castro Alves, esquina 
com a Martinico Prado) e os Campos Eliseos tem o seu 
Bar do Meu Irmão especialista em "cascudos" (pei-
x e . . . ) . j 

/ / 1 

O conhecido industrial Eduardo Pantoni (massas 
alimentícias) está cada vez mais elegante. Razão: dis-
ciplinado regime alimentar com o conhecido médico 
Dr. José Roberto Melo Mota. Perdeu em 20 dias mais 
de 15 quilos! 

j , „ 
Odila Mestriner a nossa popular artista anda em 

plena maré de prêmios. Na ultima Bienal de São Paulo 
teve dois dos seus desenhos adquiridos pelo Itamarati, 
indo esses trabalhos para o acervo do Palacio dos Arcos 
em Brasilia. Agora mais um dos seus trabalhos, que f i -
guram no l . o Salão de Arte Contemporânea de São 
Paulo teve "prêmio aquisição" sendo que a entrega dos 
prêmios será realizada hoje no Paço das Artes em São 
Paulo, pelo sr. Orlando Zancaner. 


