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GRÂU PiZ 

PRÊMIO BIENAL 

ODILA MESTRINER, esta nos a co-
nhecidíssima artista das tintas e pin-
céis esteve brilhando na última Bie i1 

de S. Paulc recebendo o "Prêmio A ^ui 
Liçãc" no Salão de Arte Contemporâ-
nea da Capital. Dois de seus trabalhos, 

L fcram adquiridos peLo Itamarati e fi-
gurarão no Palácio dos Arcos, em 
Brasília. Das mãos do deputado Or-
lando Zancaner, nossa arti 'ia recebeu 
seu prêmio dia 15 próximo passado n.o 
Píiço das Artes, am São Paulo. Ot':Ila 
Mestriner é "GRAU DEZ" p:lo ssú 
valor artístico. 

D*. ANTONIO DUARTE NOGUEI-
FA para t.-do o Brd«il e fora dale, 

para nós m^is familiarmente o prefei-
to Nogueira, recebeu o honroso título 
do "Prefeito do Ano" outorgado pel.is 
jornalistas d?. Capital. Entre tantos1 

homens de liderança políti.ca soube 
êle trazer«para sí, para sua m~ta go-
vernamental e para a Cafécap o título 
aue destaca sua atuação c.omo líder 
desta cidade-feitiço que flcresce na 
tradição cns vastos cafczaif-'. 

O Prefeito Nogueira é GRAU 
DEZ pela su î atuação administrativa. 

* D R . F Á B I O MUSA, c-ue é f ; g u r a obriga-
tória em nosso "Top Set", d ; v idmdo seu 

tempo entre os afazeres na Caíécap e a 
eomnanhia da charmosa Carlinda que pas-
sa férias no Guaruiá, acompanhada de seus 
filhos. Tempo de mar e sol, espuma e areia 
para a família Musa menos o paoai que 
continua f irme na Ortopedia do São Fran-
cisco. 

0 PREFEITO DO ANO 

* O casal P A U L O IIOELTZ, mais suas f i -
lhas — carinhas lindas de nosso mini-S2t 

partiram para o Rio de Janeiro devendo ali 
permanecer até que janeiro termine. No 
canto mais hndo do mundo — o deslum-
brante panorama do Rio — a família passa 
as férias de verão sem o f i lho Paulo que é 
quartoan<sta de medicina em Cordoba onde 
se encontra. 

* ROBERTO DINIZ GUIMARÃES (presi-
dente do Palestra Itália) começou um 

ano novo com nova < alegrias. Júnicr veio 
ao mundo para trazer maior "f-licitude ao 
casal. Dou F,O Júnior nossas s nceras boas 
vindas e transmito a ele cs votos para quo 
estei nosPo mundo só lhe proporcione sorri-
sos E felicidade muita numa vida centena-, 
ria. 

* F.oi levarftada a hipótese de organizar-so, 
na oficial abertura do Carnaval de Ri-

beirão Prêto com um mcn'!m"ntal Baile ds 
Gala. Achei a idéia genal. Mas o Baile de 
Gala Achei a idéia genial. Mas o Baile da 
tempo háb ;l para sua organização. Deverá 
ficar a idéi?. para as futuras Comissõss. 

* O nome de Cecilio Fraguas foi escolhido 
para comandar os destinos do Rotary 

Clube de Ribeirão Prêto-Norte. A possev 

porém só se dará no próximo julho e terá 
aquela reunião festiva prestigiada pela 
presença das damas rotarianas-

• WELSON GASPARINI (presidente 03 
honra da Associação Paulista dos Municí-

pios e OSORINHO CARLOS DO NASCI-
MENTO (vice-presidente do Con elho Deli-
berativo) deverão resprader pirei' nie à cha 
mada de Oreste- Quérci?. (o prefeií.o "pão" 
campineiro., <": Mrio das meninas da terra 
das andorinhas) que estará recepcionando 
os dirigentes diz entidade municipalista no 
próximo dia 29. O encontro está marcada 
para acontecer na terra c';3 Carlos Gomes. 

* Os Velhos Jornalistas do Estado de São 
Paulo estiveram reunidos na Cao . par? 

a primeira festiva do ano. Sebastião Fer-
nandes Palma, Onésio da Motta Cortez, 
Antonio Alves Passig, Orestes Lopes de Ca 
margo, João Palma Guião, Machado Sant'-
Anna, Sebastião Porto, Antonio Carlos Sant 
Anna (uai, já "velho também?") , Osvaldo 
Lopes de Brito e Rubem Cione, eis os "ve-
lhos" da Cafécap. "Velhos" muito simpáti-
cos, c onvenhamos . . . 

* JORGE ARMBRUST DE FIGUEIREDO, 
o Professor Neurologista que tem fun-

ções da Diretor Interino do H . C . ausentou-
se de nossa cidade em companhia òa sua fa-
mília dèlxand.o no desempenho de mas 
funções o famoso Prcfessor Pediatra Re-
nato Woisky. 

* VIRGÍNIA LOUSADA, presença sempre 
das iftai® requisitadas para os aconteci-

mentos sociais dia Cafécap, acompanhada 
de seu esposo Francãsco G.oulari Lousadta e 
filhos passam suas.' férias na Fezenda Irace-
ma e ali, cercada das deliciosas belezas de 
sua propriedade deverá permanecer até o 
fim do período às fárias. 

* Fofocas no bom tsiilo masculino é o pra-
to do dia para os políticos e as autorida-

des c'ie nossa cidade que depois das cinco 
vão bater sua caixinha no Balneário Ter-
mas de Ribeiirã.0 Prêto Por lá costumam 
aparecer os líderes políticos e a sauna fica 
ainda mais "quente" . . . 

* A P A E — amôr e futuro para a criança 
estigmatizada — estudando planos para 

instalar oficina pedagógica e departamento 
de fisioterapia. Condições muito superiores 
no amparo ao excepcional atingido pelo es-
tigma do retardamento mestal. Luta titâ-
nica contra o esquecimento dado a quem 
recebeu o terrível destino. Batalha de hu-
manidade no precésso de integração daque-
les nascidos sob o signo da deficiência men-
tal. Avante, A P A E ! 

* H A R R Y — V E R A HOLMES, (êle o sim-
pático Cônsul da Inglaterra em São Pau-

lc) casal de grande atrativos de comunica-
bilidade e agradabilidade, já recepcionado 
na Cafécap por Lucila Junqueira em sua 
mansão da 9 de Julho, convidam Nogueira-

• Nairzinha para um jantar em stfà residên-
cia na Capital, marcado para o próximo dia 
29, O programa após jantar será assistir a 
exibição de filmes inéditos de cunho cien,: 
tífico. 

O Prefeito Ncgueiífa, através de entendi-
mentos diretos, c m o Voluntariado Fe-

minino de Ação Social da Santa Casa, pre-
senteou as crianças ali internadas com uma 
esccla, que funcionará a partir do próximo 
período letivo em Feivereir.5. MecYda das 
mais elogiáveis o humanas — alfabetiza-
ção, amôr e integração para os pequeninos1 

scfridcs de nossa Santa Casa de Misericór-
dia. 

* Dizem, na cidade e nos jornais, nas emis-
soras de rád'o e nas conversas colaterais 

que Ribeirão Prêto vai novamente para o 
programa de Silvio Santos "Cidade Contra 
Cidade". Se vamos realmente, ótimo. No 
entretanto, os responsáveis pela apresen-
tação ribeirãopretana que atendem para o 
detalhe. Devemos ali comparecer organi-
zados, motivados e mu ; to bem apresenta-
dos, para elevar o nome da terra dos cafe-
za's. O importante é não jogar com o pres-
tígio de R ; beirão Prêto como aconteceu na 
vez passada. Afinal de contas, não estamos 
em situação de participantes, s :mplesmen-
to Rn vencer for ''mposível. pac ;ência. Mas 
RRTLHAR é absolutamente imprescendí-
vel! 

Na entrada do Ibirapuera, a primeira foto à sua direita é esta. Sim-
boliza a presença da Cafécap na FEIRA DAS CIDADES 


