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Lamentável a perda sofrida há três dias atrás. 

Dr. Luís Castilho, engenheiro da Prefeitura Muni-
cipal. grande amigo,, bom pai, excelente chefe de 
família. Para a sua esposa Eliana, o que dizer que 
não seja, a admiração pelos bons exemplos deixa-
dos pelo Castilho, e a saudade, que é imorredoura. 

Aos poucos. Ribeirão Prêto, vai retomando a 
primazia de cidade das grandes transações imobi-
liárias. Somente na semana que passou, três nego-
cios de propriedade residencial, foram realizados. 
É a cidade que não pára mais. 

Para alegTia de todos os seus familiares e ami-
gos. Idelmo Machado, restabelece-se após ter sofri-
do grave desastre automobilístico. Ao "Passão" os 
votos sinceros de recuperação bem rápida. 

Sérgio Fofanof. presidente da Comissão que ela-
bora o Calendario de Festividades de Interesse Tu-
rístico ano 1972 da Comturp, prometeu-nos que, 
ainda na semana em trânsito, dará divulgação do 
mesmo. Ao dr. Sérgio Fofanof a mensagem, que 
ficaremos aguardando tão .importante comunicado. 

Março de 1972. comemoração de Centenário da 
nossa cidade irmã. "San Leandro". Califórnia. Es-
tados Unidos'. João Baptista Soares, segundo sou-
bemos, já está organizando uma caravana de Ri-
beirãopretanos que rumarão para os "States", evi-
dentemente, esticando o roteiro, pelo México e Ca-
nadá. 

Dois dos nossos que se projetam lá fora. Paulo 
Sérgio Fabrino já na equipe de produção da TV Tu-
pi e João Carlos Amorim, convidado para trabalhar 
na equipe de Desfiles Clube Um em São Paulo. 

Está provado mais uma vez, que não é preciso 
conhecer futebol a fundo com0 João Saldanha. Za-
galo, Yustrich. Alfredinho. Renganeschi e outros, 
para se acertar na Loteria Esportiva. Méra brin-
cadeira de Carlos Adelmio acabou por premiá-lo em 
quase 110 milhões velhos, no ultimo domingo. E o 
melhor é que o contemplado, na segunda feira à 
noite, ignorava completamente que havia g>anho a 
bolada. 

Vale a pena, andar um pouquinho mais até a 
Avenida da Saudade, para ser atendido com tanta 
simpatia. Estou falando do Banco do Comercio e 
Indústria de São Paulo S. A. , daquele bairro, que 
tem como gerente Santos Pupim e um quadro de 
funcionários a altura do referido Banco. 

Um grupo de empresários do mais alto gabarito 
de nossa cidade, cursa Administração de Emprêsa na 
UNAERP; Entre tantos, podemos citar: dr. Flávio 
Guião, Fernando Vitta. dr. Antonio Duarte No-
gueira. Francisco Rubens Calil, Ticiano Mazetto, Jo-
sé Francisco Merlo. Santos Pupim e outros. 

Serio (Çidinha) Ribeiro, recebendo amigos na 
noite de ontem para um jantar na base do infor-
mal. Entre presentes, Joaquim (Inês) Freire, Alci-

! des (Dolores- Costa, dr. Armando (Hélia) da Sil-
| va Costa, dr. Nathan (Midelcia) Vale Soubihe e 

Francisco (Conceição) Ribeiro. 

Chopp Center, agora sob nova direção. Rober-
to Fedór. novo proprietário daquela casa, vai fazer 
do local, o lugar mais badalado da noite; Brevemen-
te será iniciada a reforma, segundo Roberto afirma, 
tudo ficará diferente. 

Odila Mestriner, está expondo seus trabalhos 
entre grandes nomes da pintura, na Galeria de Ar-
te, Alberto Bonfiglioli na Capital. É gente nossa, 
elevando o nome de Ribeirão Preto. 

Qrande sucesso, está alcançando a Exposição de 
Pinturas da consagrada artista brasileira, Yara Tu-
pinambá. na Galeria pamplona. Grandes nomes de 
arte de nossa cidade, e figuras das mais destaca-
das, tem comparecido na expô e confirma o talen-
to da pintora. 

Muitos nomes importantes de nossa sociedade, 
estarão desfilando amanhã na grande cap, para as-
sistir o casamento de Waldo e Maria Cicília. Ele 
de nossa sociedade, filho do casal dr. Waldo (Cár-
mita) Silveira. Ela da sociedade paulistana, filha 
do casal, José Manoel (Eva) Azurza. A cerimônia 
será na Capela do Colégio Santa Maria em Vila 
Betânia, às 17,30 horas. 

Hoje. mais uma sensacional apresentação, de 
Gregorio Barrios no Galpão. Uma boa pedida, pa-
ra os apreciadores (eu inclusive) da música super 
romantica e da voz quente de Gregório Barrios. 

Dirce Araújo, circulando num Corcel zerinho 
côr cereja. José João (Aríete) Franco do Amaral, 
regressando de Goiás, onde permaneceram quase 1 
mês. Antenor (Rosa Maria) Consoni, enviando no-
tícias do Canadá e dizendo que o frio está de mor-
rer. Gilberto (Dulce Maria) Almeida Prado, estão 
em breve _pela Capital. Fernando e Gilberto Paula 
e Silva vao remodelar o Camaro Service, antes do 
Natal e já estã0 bolando decoração super avança-
da. Toninho cabeleireiro, acaba de adquirir uma 
chacara na estrada de Bonfim Paulista. Iara Pal-
ma. em fase de recuperação já recebendo visitas 
em sua residência. Adilce Fontes e Aluísio Teixeira 
casarão no proximo 16 de dezembro, às 10 horas 
na Igreja Nossa Senhora de .Fátima (Estigmatinos). 


