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Sebastião Porto 

Foi no ul tmo domngo. Li 
uma entrevi-ta do Ettore 
G anconi — o popular "Lo-
bo da Area — um dos re-
manescentes da imprensa bo 
emia de idos tempos. O "Lo 
bo" falou ao repórter de "O 
Diário" do seu reinado mo 
místico sé não ms falha a 
memória, em 1949 ou 1950. 
Naquele tempo eu estava na 
PRA-7 e promovi o Carnaval 
do Povo, ccm a ajuda da Cia. 
Cervejaria Paulista e C a , 
Antarctica. Fizemos um ta-
blado na esplanada do anti-
go Teatro Carlos Gomes e o 
povo ali sambava noite a den 
tro. Não existia a "Cava do 
Bosque". O "Lobo" contou 
muita coisa, mas não se lem 
brou da reunião que tivemos 
numa mesa do "Pingüim", 
ele, o Sant'Anna e eu, quan 
do enriquecemos seu vocabu-
laría 4e termsjs esfcramboti 
cos, para que fizesse um 
dos discursos mais gozados de 
quantos até então já havia 
proferido. Dentre as palavras 
extras do dia-a-dia, ensina-
mo-lhe "gasofilacio", pala-
vra que havíamos aprendido 
do então presidente da Cia 
:na Municipal, Jaime Montei-
ro de Barras, e que significa 
va escri.nio. porta-joias ou 
coisa semelhante. E o "Lo 
: : " ao receber do prefeito 

José Magalhães a chave da 
. cdade. saiu-se com eíta: "Ao 
receber de Vossa Excelencia 
esta- chave que não abre qual 
quer gasofilacio.. " Nos que 
sabiamos da maroteira, goza 
vamos o espanto do Jaime 
Monteiro de Barros, Tempos 
bons que não voltam mais, 
né. "Lobo". 

Lá pelo a-lto da cidade, a-
cima da 9 de Julho, moci-
nhas e senhoras andam apa 
voradas ccm a presença de 
um ciclista que chega sorra 
teiramente e. atrevido, pas-
sa-lhes a mão. Assustadas, 
ficam estaticas e quando re 
cuperam o a-nimo, o audacio-
so indivíduo já está longe. 
Há que se tomar uma provi 
dencía energica contra esse 
tipo. o caso tem ficado ape-
nas entre famílias, mas aí fi 
ca meu recado às autoridades 
policiais para que investi-
guem e tomem medidas puni 
tivas contra- esse tarado. 

Na pagina "Panorama" de 
Ivone Grelét, em "O Diário" 
leio o destaque sobre Odila 
Mestriner, que é, não há du 
vida, um autentico valor ar-
tístico que honra sobrema-
neira Ribeirão Preto, pa ra -

íbèns à Odila pelo Prêmio 
s "Aquisição" no Salão de Ar j te Moderna de São Paulo. O 
: importante é cue dois tra-ba 
lhos seus foram adquiridos 
pelo í tamarati e irão para o 
Palacio dos Arcas, em Brasi 
lia, sede do Ministério das 
Relações Exteriores, 

O calor está ai. Apesar de 
tudo quanto se diz, que calor 
é vida está ele fazendo viti 
mas. matando crianças. Nu 
ma infoima-ção jornalística 
estou tomando conhecimen-
to de que mais de duzentas 
mil casos de desidratação 
foram registrados em São 
Paulo neste verão, dos quais 
dois mil fatais, ou seja- um 
por cento o que não deixa de 
ser lamentavel. Todo cuidado 

é pouco com as crianças nes 
! ta- temporada causticante. 

Carnaval tá a i . A Comis 
são encarregada de promo-
ver os festejos momustiços es 
tá animada. Deram, ao nos-
so Carnaval um nome de 
guerra: Pa-Tro-Pi. D fie 1 
de entender, mas dá para 
criar aquela vit garização 
que se pretende. Por falar em 
Carnaval, taí uma boa idéia 
para se fazer letra para um 
samba bem nosso, bem ribei-
rãopretano: o "etecetera" 
que o João Cunha tirou do 
projeto de lei que modificava 
lei já existente que manda 
va dar prêmios às escolas de 
samba. Que dêem tratos a 
bola os nossos compositores. 


