
A reportagem de "O Diário" chegou à Cava 
onUm, exatamente, às Íyh50. Era grande o 
mov.mento e não menor a confusão. Ü público 
ja lotava, quase completamente, entusiasta e 
quente, as arquibancauas. Na par te de cade.ras 
numeradas e mesas não era giand?, nessas al-
turas, o número de pessoas. Logo de início uma 
ci.iicuiüaae: a ausência de lccal adequado para 
o trabalho da Jmprensa fa lada . O pessoai aas 
rád.os ja tinha chegado, acotovJando-se no es-
paço que Ihvs era destinado com os seus apare-
lhos, rádios, microfones, etc. No começ j nin-
guém sabia de nada . Era um jògo de empurra-
O João Francisco, encarregado da organização, 
estava afobado, embora preocupado em acomer, 
dar bem todo mundo, 

A boa vontade de José Lu z Pavanelli , en-
tretanto, resolveu a situação, a r rumando as me-
sas que t inham sido usadas pelas 'Miss-s" no 
jan ta r (realizado na própria Cava). 

SHOW, ÀS 21h00 
Às 20hõO a' Com s?ão .julgadora chegava e 

tomava assento na mesa central . Mftís um pou-
co, às 2lh00, sob intensa gritaria, Corauci Nst to 
anuncia Antonio Marcos como "o grande ídolo 
da juventude brasileira ' ' . Ele desce as escadas, 
por onde desceriam as M sses, acompanhado 
pelo pessoal do conjunto que o acompanhar ia . 
Logo depo s vem uma informação: apenas uma 
emssora , a Brasiüense, estava no ar, pois a 
Telefônica não havia ligado as demais .Segun-
do as explicações dadas era porque não havia 
um técn co capacitado e foram chamar um apo-
sentado, o Sr. Olímpio. Apenas os ouvintes da 
BrasiTense puderam ouvir o Antonio Marcos. 
No palco improvisado êle cantou. Os aplausos 
eram frenéticos, embora ninguém o ouv sse di-
reito, pois o som estava péss mo. As mesas, em 
f ren te à passarela, até essa hora, estão prátfca-
mente vazias, observando-se, entretanto, algu-
mas autoridades: o primeiro a chegar, por s nal, 
nessa ala, foi o Coronel Décio Luiz Fleury 
Charmillot, acompanhado de sua esposo, pen-
sando que o início seria às 20h00. Só meia hora 
depois é que começaram a chegar as demajs au-
toridades, inclusive vereadores. O prefeito, a 
p r m e r a dama e os integrantes da Julgadora 
chegaram na mesma hora, todos juntos: às 
20h50. Do lado de fora haviam algumas recla-
mações: eram os retardatários, que queriam en-
trar, mas não havia comprado os ingressos 
com antecipação. 

ROTEIRO ALTERADO 
Houve uma alteração no ro te : ro : a apre-

sentação de Antonio Marcos, prevista para de-
po s da de Waldirene e das saudações às autori-
dades, foi antecipada, porque o mesmo t inha 
um "show" marcado para São José do Rio Prêto 
e não podia se a t rasar . Per s : na l que é um 
"show" muito aplaudido, Antonio Marcos t ra ja-
va um casaco vermelho, com carrrsa e calça 
brancas. Ele cantou durante 30 m nutos. Era 
um espetáculo bonito a sua apresentação, com 
êle pulando, gesticulando e sendo simpático pa-
ra todos. E' a gri taria que se general za. Por to 
Alegre, encarregado da absr tur? oficial, não 
consegue falar , tal o ejitusiasmo popular . De-
mora uns c nco minutos, quando, entã?, inicia 
sua saudação: "Senhores e senhoras, público de 
Ribeirão Prêto e das cidades da região que pres-
t gia esta festa de beleza, em nome da Comissão 
Executiva dos concursos M ;iss-R beirão Prêto-
Mogiana, manifestamos o agradecimento pela 
sua presença". Fez, então, a apresentação das 
autoridades presentes, todas muito aplaudidas, 
pois o pessoal todo, desde o início, demonstrava 
um entusiasmo muito grande . Porto Alegre 
anuncia a Comissão Julgadora, assim constituí-
da: Dora Lunardi , dama da Sociedade pau-
listana; Bruno de Lacerda. c r o n i s t a 
de "O Diário" (o mais aplaudido, inclusive com 
assovios); Amaury Roncada Z a m b a s e , D r . t o r 
do D ário da Manhã; Rildo Gonçalves, ator do 
Canal 4: Domingos Leone, da Rádio Gazeta; 
Odila Mestriner, artista plástica; Tic : ano Maz-
zetto, Presidente da Sociedade Recreat va e de 
Esportes; Aríete Franco do Amaral, -dama da so-
ciedade r ibeirãopretana; Maria Restini (cabcie-
re i ra . (Tôda a reportagem do desfile, P A G . 5. 

desfilaram cem Modelos Rcsiíini 
Ribeirão Prêto viveu ontem à noiie 

mom"nlos de beleza. Misses de nossa cidade e 
sembaraço, arrancaram aplausos merecidos da 

Tôdas as Misses calçaram criações da 
sicos em verniz prêto, quando do de?í..ile em 
lamè e ouiros no desfile' em lrajé social. 

A indúütria Rosifrai homenageanm 
vasia região, presenteou sapatos d? suas colfçôes 
Prêto ciekíbrará mais um vütorfioso Cjoniur&o, 
existência. 

na Cava do Bosqu% um ('-3 &::us mais imponentes 
da região inteira, com muita elegância e dc-

ernrme muilellão presente. 
indústria Rcsiféni, apresentando mod los clás-

maiô, e modelos variados, em gurgurào, crepe, 
a beleza da mulher ribeirãopretana e da nossa 
que s:rão entregues na festa com que Ribeirão 

parte integrante das festas de seus 114 anos de 
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A candidata do Curso Oswaldo Cruz, Maria Es-
meralda Manzolli, é a "Miss" Ribeirão Prêto-
1370. Tem 1,67 m. de altura, 62 de cintura, 21 de 
tornoz lo, p sa 55 quilo e meio, ,82 à i quadris e 
85 de busto. 
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Maria. Esmeralda Manzolli, do COC e Sônia 
Mariza Galvani, de Pontal, foram eleitas, na 
madrugada de hoje, respectivamente, "Mis-
ses" Ribeirão Prêto e Região, devendo, por-
tanto, desfilar em São Paulo, na disputa do 
título estadual. Tôda a reportagem da eleição 
das "Misses" está na quinta página. 

"Miss" PoniaI„ Sônia Mariza Galvãni, de olhos 
castanhos claros e cabelos loiros, 85 de quadris, 
88 ci> bust.os, 57 quilos e 1,67 de altura, é„ a par-
tir de hoje a "Müss" Mojiana 


