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Ele está por dentro, é o 

A festa cias misses foi um sucesso. 
GVacas aos. trabalhos desenvolvidos pe-
la comissão executiva, presidida pela 
senhora Nairzinha Pinheiro Nogueira, 
o público da cidade e da região, assis-
tiu a mais bonita de tôdas as festas de 
misses, com o Ginásio Gavino Yird.es 
lotado. As torcidas da região e de Ri-
beirão Preto, foram notas destacadas 
no acontecimento, vibrando pelas suas 
candidatas. Decoração que apareceu 
muito bem e iluminação ótima. Só o 
serviço cie som da Cava ainda é um pou-
co deficiente. Não dá para shows. E nis-
so os artistas Antonio Marcos, Valclire-
ne e George Friedmann perderam um 
pouco. 

Claro é que não irei apresentar hoje, 
uma reportagem sobre os concursos de 
Miss Ribeirão Prêto e Mogiana.,Tuclo já 
foi muito bem dito e reportado por nós. 
Antes, durante e agora depois cia sua 
realização. Mas muita coisa interessan-
te, poderá ser destacada. Por exemplo, 
fiquei sabendo que a linda representan-
te de Jardinópolis não ganhou o título 
de Miss Mogiana, porque a comissão des-
cobriu que-ela não tinha idacle exigida. 
Com 17 anos e não 18, mio poderia par-
ticipar da etapa cie São Paulo. Fica a 
ressalva .corno uma justificativa para o 
pessoal simpático de Jardinópolis, que 
estava dizendo que no próximo ano sua 
cidade não estaria presente. 

A eleição para Miss Ribeirão Prêto, 
foi de encontro à preferência popular, 
embora muitas candidatas estivessem 
muito bem na passarela. A linda repre-
sentante do Curso Osvaldo Cruz, com 
méritos, foi eleita pelo juri, como Miss 
Ribeirão Preto 1970, sucedendo a Regi-
na Helena Pinzan, Miss Recreativa e 
Miss Ribeirão Preto do ano passado. 

: trabalho cios apresenta" 

.dores da noite. A cronista Yvonne Grel-
let e os radialistas Coraucci Netto, íris 
Mendes Ribeiro, Pedro Evaristo Schia-
von e Waldiee Mareei. Sóbrios, discretos 
e com ótimo desempenho. 

O juri contou apenas com um nome 
de fora: o cie Ri-lclo Gonçalves, ator de 
teatro, quase ribeirãopretano, porque 
adora esta cidade e sempre que pode es-
tá por aqui. Os demai snomes: Ticiano 
Mazzetto, Amaury Medeiros, Aríete Pal-
ma do Amaral, Odila Mestriner, Dora 
Lunarcli, Domingos Leoni, que embora 
estando era São Paulo, é de Ribeirão 
Preto, Maria Restini e B. Lacerda. Sua 
tarefa, agradável e difícil, foi criteriosa. 

A maior torcida foi a de Pontal, que 
ajudou também o C.O.C. A mais fraca 
foi a de Jabotiçabal. Foram 12 as can-
didatas de Ribeirão Prêto e 8 da região. 
Elas desfilaram em longos e depois em 
maios. Antes houve uma apresentação 
da primeira minrmiss de Ribeirão Prê-
to ,a garotinha Maria da Graça Mello, 
filhinha de Norma e Silvério Mello. 

Os modêlos mais elogiados foram de 
Maria Aparecida Manzoli, exatamente 
a Miss Ribeirão Prêto (cio figurmista 
Pablo); o de Sônia Maria dos Santos 
(3.a colocada, num modelo de Elvira Za~ 
nello); de Ester Pagnan da Silva (tam-
bém de Pablo); cie GeaneUe Aparecida 
Marco (5.a colocada, da Fac. de Filoso-
fia do Lacerda) . 

Uma atuação maravilhosa na passa-
rela ,foi a cie Garima Augusta Ferreira 
Sitr angulo, candidata do Regatas. Se 
Garima tivesse um pouco inais de altu-
ra e peso, consequentemente medidas 
clássicas de Miss. . . O casal Zenon Bap-
tista Sitrângulo, não cab^a em si de 
contentamento. E com muita razão. 

A comissão executiva merece ser ci-
tada, pelo grande trabalho desenvolvido. 
Presididas por Nairzinha Nogueira, Mil-
des Calil Petean, Áurea Braghetto Ma-
chado, Yvonne Grelle, Naná Brandão, 
Isaura Latuf, e mais os assessores, de-
ram um colorido especial à festa dêste 


