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Cartão de Prata 
O prestígio incontestável da Sociedade Re-

creativa e de Esportes como cartão de visitas de 
Ribeirão Preto acentua-se cada vez mais, sençL° 
o local de recepções a todas as personalidades 
qu« visitam a cidade. Um presidente da Repú-
blica (o saudcso Marechal Costa e Silva;, em-
baixadores, cônsules, empresários» políticos, ar-
tistas, intelectuais, atores e pessoas de expressão 
em todos os setores sociais, esportivos, financei-

ros e culturais contam-se entre os seus recep-
cionados. Na noite do "Cartão de Prata" o Go-
vernador Sodré, mesmo estando de luto por fa 
lecimento de familiares de sua esposa, após um 
dia intenso de atividades e inaugurações, lá 
compareceu, já ostentando a "Cidadania Ri-
beirãopretana", para participar daquela festa 
proporcionada, conforme acentuou, pelo "seu a-
migo Ticiano e por esta grande Sociedade Ri-
beirãoprelana". Junto com o governador esta-
vam os secretários da Justiça (prof. Hely Lo-
pes Meireles); do Interior (Tibiriçá Botelho); o 
presidente da Assembléia Legislativa, deputado 
Orlando Zancaner; o Reitor da USP, prof. Mi-
guel Reale e diversas outras autoridades. Era 
o ponto alto da própria festividade do 114.o a-
niversárilD de Ribeirão Preto o que se vivia en-
tão, quando (foto ao lado) o sr. Ticiano Maz-
zetto, ladeado pelo prof. Miguel Reale, pelo 
Governador Sodré e pelo prefeito Duarte No-
gueira, destacava o mérito das homenagans 
prestadas. 

A passagem do 114.o aniversário de Ribei-
rão Prêto, dentro de uma intensa programação 
desenvolvida pelo Poder Público e por par-
ticulares, foi comemorada de diversas manei-
ras: nenhuma, entretanto, como a realizada pe-
la Sociedade Recreativa e de Esportes. Mais 
u m a ,V5Z a c l u e l a entidade, representativa do que 
Ribeirão Prêto possui de mais válido social, es-
portiva e culturalmente, desempenhou o papel 
de destaque que sempre lhe é devido. Autênti-
co cartão de v'sitas que é da cidade, em cujos 
salões são recepcionadas tôdas as grandes per-
sonalidades que aqui chegam, programou o a-
contecimento que, pela sua evidência, pelo ca-
rinho e atenção com que foi organizado, pele 
prestigio que recebeu do próprio governador 
Abreu Sodré, acabou se construindo no ponto 
alto, inclusive, da própria festa da cidade: o 
"Baile do Cartão, de Prata". Nêle se homena-
geou — através da mulher ribeirãopretana, 
cuja atuação se espraia em todos os setores, 
dando, a tudo, o toque de humanidade e de amor 
que só as mulheres conseguem dar — a própria 
grandeza desta Metrópole. E a "Mulher Desta-
que", escolhida por uma comissão de alto gaba-
rito, com isenção e imparcialidade, não é uma 
mulher comum, embora simbol':zando, na esfe-
ra em que se destacou, o conjunto de qualida-
des e de capacidade de tôdas as mulheres. 

TUDO TEM COMEÇO.. . 

A noite do dia 20 de junho de 1970, entre-
tanto, realizada num salão onde esteve um 
Presidente da 'República, onde estiveram Minis-
tros, Cônsules, Embaixadores, Empresários, In-

telectuais, Arfstas, Poetas e homens do povo 
(por quê não?), não é uma noite isolada, perdi-
da no espaço e no- tempo. Aquêle ambiente, a-
quelas condições proporcionando o requinte, a-
quela Recreativa dinâmica, renovada e reno-
vante, tem a sua origem em 1906, quando um 
grupo de pessoas ideal;stas e de boa vontade 
dec diu fundar um clube social e esportivo de 
expressão, condizente com o desenvolvimento 
da própria cidade. Seu ano decisivo,, todavia, 
em que seriam efetivamente romp ;das as bar-
reiras do mediano, em que tudo começaria a 
ser pensado (e feito) em termos de grandeza, 
foi 1959. Nêsse ano um homem Jovem, idealista 
e capaz era eleito para a Presidência. Assu-
mindo o cargo fez questão, logo de inicio, de 
não ser um ornamento, dentro do clube. Deu 
uma nova dinâmica à própria função, escolhen-
do colaboradores competentes e que se afinas-
sem com êle no mesmo propósito: dar, a Ribei-
rão Prêto, uma Recreativa que pudesse se om-
brear com os melhores clubes existentes no 
País. Se bem o pensou, melhor o fez, dando iní-
cio a uma fase ainda não terminada: a fase Ti-
ciano Mazzetto. 

O TRABALHO CONSTRUIU 

Já em 1959 foi elaborado um Plano Diretor, 
dentro de um espírito de renovação que, aos 
poucos, contagiou tôda a sociedade e o próprio 
povo ribeirãopretano. Era um orgulho para a 
cidade que se cimentava a cada passo dando ru-
mo a uma expansão maior. Não era um orgu-
lho, entretanto, apenas pelo concreto, pois à 
margem das realizações, do aumento do patri-

mônio (cresceu mil vezes em 10 anos, elevando-
se de 10 m l para 10 milhões), do aumento do 
número de associados, das construções (quadras? 
de tênis, parque infantil, nova séde, restauran-
te, balneário, Clube de Campo) e tudo o mais, 
era uma própria mentalidade que se renovava 
Era uma mentalidade que, aos poucos, foi se 
impondo, criando, estabelecendo e modifcando 
hábitos. O sócio da Recreativa foi ganhando, 
cada vez mais, uma faixa de horário maior pa-
ra freqüentar o. clube, mot ;vando-se confrater-
n'zações, estabelecendo-se novas am;zades, cri-
ando-se sobretudo, baseada no esporte e na so-
ciedade, uma autêntica vida comunitária. Isto 
o que.a Recreativa é: uma comunidade. Uma 
comunidade, o que é importante, construída pe-
lo trabalho, com amor e dedicação, por uma 
equipe que haverá de ter os seus nomes grava-
dos na própria história desta cidade. 

É O TRABALHO EM EQUIPE 

Evidentemente Ticiano Mazzetto é um lí-
der, mas nenhum lider subsiste se não tiver, 
ao seu lado, assessorando-o, incentivando-o es-
timulando-o, companheiros lea :s e decididos. E 
êsses companheiros êle sempre encontrou e sou-
be escolher. Do Conselho Deliberativo, sob a 
presidênc^ do. dr. Gabriel Astolpho Monteiro 
de Barros e, agora, do dr. Dante Guazzellí, se-
cretariado pelo sr. Renê Lima Strang, nunca 
deixou de part ;r o apôio mais irrestrito, na 
crença generalizada de que o bom sempre pode 
ser substituído pelo melhor. O Conselho acre-
ditou no melhor para Ribeirão Prêto e para a 
Sociedade, Jácomo Rossi, Jamil Seme Cury, Ál-

varo Bevilacqua, Constantino Kostakis e Anto-
n o S o r i a n i , foram executivos na grande obra. 
Também participaram dêsse esforço comum 
(notadamente na Recreativa-Campò), Fersan 
Nassur, Sebast;ão Jardim, Nilton Grelet, Luiz 
Gonzaga Pereira Seixas, Rubens Pôrta e outros. 
No setor esportivo, onde a Recreativa somou 
tantas glórias, ressaltam-se Oscar Ares Muller, 
Renê Lima Strang, Anton :o Ranghieri (Tinim), 
Geraldo de Pádua Mejlo e outros. Todos êles, 
mais Tic;ano e o fatôr maior: a confiança dos 
própries associados. 

A MULHER DESTAQUE 

Feito êsse retrospecto, situada pode ser, fi-
nalmente, a Noite do Cartão de Prata. Uma 
noite para a qual contribuiu o trabalho da Co-
missão Social, coordenada por Cândido Bran-
dão e na qual se destacam as atuações das sras. 
Dulce Mazzetto e Nilce Bevilacqua- Foi a noite 
da homenagem, não à elegância ou à vaidade: 
não a futilidade ou à esnobação, mas sim, à par-
ticipação e à presença, acima de um ámbto ex-
clusivamente social na vida da comunidade ri-
beirãopretana. Escolheu-se, assim, dentro dêsse 
critério, o critério da atividade comunitária, o 
critério, da prática de amor ao próximo e de 
solidariedade humana, uma lista das mais re-
presentativas, simbolizando-se — no cartão de 
prata — o reconhecimento de uma cidade ao pa-
pel desempenhado, para que ela seja ma ;s hu-
mana e mais fraterna, por aquela que ê, sem 
dúvida, a figura central dos melhores aconteci-
mentos: a MULHER. 

A MULHER DESTAQUE 
Em todos os setores onde está viva a pre-

sença da mulher, tão bem ressaltáda, no coque-
tel do últ mo sábado, pela profa. Florianeíe de 
Oliveira Guimarães, uma das homenageadas, 
encontrou-se, selecionou-se, a MULHER DES-
TAQUE, como símbolo e como incentivo ao tra-
balho comunitário, à atuação elegante. O acon-
tecimento, apresentado pelos cronistas íris Ri-
beiro e Ivone Grellet, com o comparecimento 
do governador Sodré, do prefeito Nogueira, de 
Secretário^ de Estado e convidados especiais, 
atingiu sua magnitude quando foram anuncia-
das, uma a uma, com a declinação das razões de 
cada homenagem, os DESTAQUES na noite dó 
"Cartão de Prata", o Grande Baile da Cidade de 
Ribeirão Prêto. 

A S H O M E N A G E A D A S 

ROMANCISTA — Lueilia Junqueira de Almei-
da Prado 

POETISA —« Tâniia Aparecida de Barros Vellcso 
MUSICISTA -= Diva Tarlá de Carvalho 
ENSINO MUSICAL — Diná Pousa Mihaleff 
PINTURA — Odila Mesíriner 
EDUCADORA — Miss Margareth Antoniessen 
DIREÇÃO DE ENTIDADE DE AÇÃO SOCIAL 

— Isaura Latuf 
AÇÃO SOCIAL EM BENEFICIO DA COLETI-

VIDADE — Carolina Gonçalves de Souza 
ANFITRIÃ DE SOCIEDADE — Ana Maria Bo-

ni;ni Marchesi 
AMOR À HUMANIDADE — Ez&n Ramo? Ca-

minitii Fiuka 
TEATRO AMADOR — Florianeíe de Oliveira 

Guimarães 
TEATRO AMADOR — Maria Eliza Ribeiro às 

Oliveira 
DAMA DE ENSINO — Carme-m Oliveira Pítnto 

Arruda 

DAMA DA TELEVISÃO — HEBE Camargo. 

PARTICIPAÇÃO E ELEGÂNCIA 

Pela participação ímpar e elegância nos 
grandes acontecimentos sociais: 

Carlinda Musa 
Eugenia Brandão 
Héliia Spiniola 
Henriqueta Caiado de Castro 
Arlette Palma do Amaral 
Maria Luilza Sienna Marches! 
Marta; Cozac 
Maria Aparecida M. Coltro 
Georgina Chufallo 
Vilma Carolo 
Virgínia Lousada 
Heleaia Cury Calil 
Maria Aparecida Seixas Hanna 
Dulce Mazretio 
Aldair Simões Gomes 
Gilseida Silva 

HOMENAGENS ESPECIAIS 
Maria do Carmo de Abreu Sodré 
Nair Guilhermina Pinheiro Nogueira 


