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COM O PRESIDENTE
Outra honraria para Ribeirão Preto, via Francisco Louzada. Representada por êsse seu cidadão,
diretor do Badesp. Ribeirão vai almoçar com o Presidente da República, sexta feira da próxima semana, em Brasilia. O convite partiu do professor Octávio Gouveia de Bulhões, quando
este telefonou
à Louzada, em São Paulo, com o objetivo de agradecer as atenções que mereceu aqui, recentemente.
Segundo Bulhões, é a única forma, ' à altura, de
mostrar sua gratidão. Sem dúvida, almoçar com o
.(presidente Médici. será a grande pedida 'deste fim
de mês, para a cidade.

MAIS UMA
E esta Ribeirão colossal não Para. Já prestando serviços, na praça e onde mais fôr necessário,
a TEL. — Telecomunicações e Eletricidade, do Rafael
Pilegi. Fica no edificio Santa Lidia.
Importante:
têm autorização do Contei.

LACERDA E O TURISMO
Eomem do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda sabe como é bom o turismo organizado (e quanto dinheiro dá. para ,os seus promotores). Por isto, ontem, depois de elogiar a criação da COMTURP,' provou, "metendo a mão no bolso', que sua contribuição para o sucesso do turismo ribeirãopretano não
era apenas aquêle bonito blá-blà. Em nome da Novo Rio, comprou ações da nossa COMTURP.

SÓ A BELEZA

........

Pediram que eu desse minha opinião sobre
o
uso de fogos nesta época do ano. Aqui vai: bombas
não (no máximo traques) fogos de artificio, bonitos, coloridos, inofensivos, sim.

CONVITES CHEGAM
Estava decidido a não relacionar,
na coluna,
convites. Alguns chegam bem ibaseados, mas
outros, são mandados sem que ao menos o remetente
conheça a gente. Depois, pensando bem, conclui que
a gentileza de registrar os convites. Ontem chegaram três, dos bem baseados: o primeiro, veio do Departamento de Cultura da Prefeitura de Ribeirão.
Trata-se da exposição ainda comemorativa do 115.0
aniversário da cidade, de artistas plásticos ribeirãopretanos. Acontecerá na Mini-Galeria
de Arte cio
Black Stream Hotel, de 26 a 17 de julho. Participarão da exposição, Bassano Vacarini, Celso de Sales (conhecido como Mandrake),
Vera Guerra de
Paula Gonçalves, Divo Marino, Francisco Amêndola.
Fúlvia Gonçalves. Leonelo Berti,
Mauro
Amaury
Belducei Lima, Margara das Graças. Odila Mestriner, Patrizia Jemma, Sidnéia Tocchini. Thirso Cruz.
Tânia Aparecida Jorge e Ulieno Sérgio Sicci.
Seguindo: a Comissão Organizadora dos Festejos
de Aniversário da Cidade de Ibaté, mandou convite
para o seu Baile de Gala, com o conjunto "3 do Rio".
Terceiro: o Clube Araraquarense, diz que deseja a nossa presença em sua luxuosa sede de campo, dia 3 de julho, quando, com Caçulinha e sen
conjunto (aquele da Record. TV 7), festejará São
Pedro.

