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0 recesso de Mensagem 
termina hoje- Um curtíssimo período de descanso 
para refrescar a moringa; afinal de contas, se faz 
necessário também ao jornalista ainda que, como 
no me UCLSO, seja realmente um grande prazer 
noticiar ccisas, fatos e gente ribeirãopretanos. Dan-
do a mim mesma uma chance de apreciar a volta 
de quem esperei por seis mêses: motivo consciente 
ç. justificável não lhes parece'1 

Nêsie meio de iempo 
A COMTbRP inaugurou sua séde, na 5,a passada, com 
a presença esperada do Secretário de Turismo do 
Estado cie São Paulo o sr. Magalhães Padilha. Tôda 
gente top society de nossa cidade ali marcou pre-
sença entre as corbeilles coloridas de gladiolos 
imensos e a. presença simpática de nossas autorida-
des. Em solenidade rápida, a COMTURP entregou-
se ao povo de Ribeirão Píêto para batalhar no sen-
tido de conseguir uma cidade com características 
turísticas. 

1 "* 
Quadros e beldades 

Um espaço do amplo salão onde se instalou a 
COMTURP foi destinado á exposição permanente de 
quadros de artistas nossos. Na manhã da inaugu-
ração as grandes vedetes foram Odila Mestriner e 
Leopoldo Lima cujas obras de arte são um dos mais 
significativos tons de Ribeirão Prêto. 

Ao lado dos quadros e das flores, a beleza de 

Í
Julinha Bichuette-Embaíxadcra do Turismo de Ri-
beirão e de Vera Nice Campos, a charmosa loira 
iMiss Barão de Mauá) que ali desempenha as ati- I 
vidades de secretária executiva. I 

E quem é vivo 
sempre acaba por aparecer, como canta o refrão 
popular. Na manhã da inauguração da COMTURP 
aconteceu a presença de Luiz Antonio Ribeiro Pin-
to. cap da Usina Santa Lidia e da Santal para, as 
festividades que marcaram o inicio de uma fase tu-
rística em nossa cidade. 

Àqui também esieve o poeia 
que escreve coisas divinas: — Paulo Bonfim. Veio 
com o Secretário de Turismo e, terminadas as fa-
las oficiais cie inauguração passou grande parte cio 
eecj snobadinhoi daquela manhã num papo muito 
amigo como o poeta nosso — Sebastião Pòrto — 

que também sabe poetar muito bem- * 

Érico da Silva virá 
á nossa cidade- Virá para prestigiar uma promo-
ção do Voluntariado Feminino de Ação Social da 
Santa Casa. Pintor de renome, Érico estará presen-
te numa vernissagem da exposição, na deliciosa 
chacai a do casal Blitz-Iolanda. A data marcada é 
28 de agosto e a promoção vem excessivamente ba-
dalada, com ccq, quadros, música e até mesmo o 
sorteio de uma das obras do famoso pintor. 

Senhora Isaura Latuf e ,Arlette Charmillot são 
os baluartes da promoção. Os anfitriões são os 
siâipáticos Blitz e íplanda que ofereceram a resi-
dência para maior prestigio do Voluntariado. 

" TJf " ' >' - • ' Hair nao vira 
Os acadêmicos de Direito pensaram em trazer 

para nossa cidade a discutidissima peça "Hair" , 
teatro de protesto que tantas controvérsias e polê-
micas tem causado por este Brasil aíora. Mas, 
assunto submetido à apreciação de nossas autori-
dades "Hair' foi sumariamente dispensada pelo Cel. 
Décio Luiz Fleury Charmillot; como autoridade mi-
litar, chefe: de família e cristão praticante, os me-
ninos do Direito foram levados a compreender, de- 1 

pois de uma amigavel palestra, que além de "Hair' ' 
existem muitos e muitos outros meios de promover 
fundos para a festa de formatura. Ninguém pode 
negar que "Hair" é franca pregadora da desinte-
gração de todos os princípios de família, de mo-
ral e de sociedade. Não vale a pena vê-la. Nem 
siquer mostra-la aos nossos jovens- Portanto, o 
nesso " je sftis d'accord" ao Cel. Décio Fleury Char-
millot, como diriam em França. 

Rei Saul vai esperar um pouco... 
"Um uísque para o Rei Saul" havia sido pro-

gramada para dia 16 em nosso TM. por Orávia Al-
ves Ferreira. Indubitavel e infelizmente, nossa cida-
de sofre uma. pane durante o preiodo de férias c. as-
sim a vinda de Lilian Lemmertz em "Um uísque pa-
ra o Rei Saul" ficou adiada, segundo informações 
dadas pela própria Ora via que iá marcou uma nova 
data. Vou saber direitinho, depois volto a noticiar. 


