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Artistas d@ Ribeirão expõem 

no Umuaraminha 
A partir da proximo dia 9 (5.a íeira), no hall do 

Umuarama Recreio Hotel, em Monte Alegre, nosso Mu-
seu de Arte estará promovendo uma Exposição-Home-
nagem aos médicos participantes do congresso cienti-
fico Organizado pelos Departamentos de Pediatria do 
Centro Médico e.Setor de Pediatria do Departamento Oe 
Ginecologia, Obstetrícia e Pédiatriá da Faculdade de íile-
dicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. 
Trata-se do I Encontro dos ex-Residentes de Petriatria 
do Hospital das Clinicas é I Jornada de Pediatria da 
Alta Mogiana. 

Com esta. exposição coletiva de arestas plásticos 
de Ribeirão Preto, pretende o Maseu d e Arte de. iiòssa 
terra patentear aos ilustres visitantes uma mostra da vi-
talidade da cultura e do desenvolvimento artístico de 
nossa cidade. 

Participam desta importante mostra, sob a respon-
sabilidade do sr. Mario Moreiro Chaves, atual diretor ãa 
Museu de Arte, onze elementos dbs mais prestigiosos, nas-
cidos ou radicados em Ribeirão Preto e que representam, 
sem dúvida, uma- seleção dos mais altos e expressivos 
valores das artes visuais da interlandia paulista. S&o 
eles, por ordem alfabética; Adelaide Sampaio, Arnaldo 
Muiim, Bassano Vaccarini, Divo Marino, Fábio Américo 
Ferri, Francisco Amendola da Silva, Fui via Gonçalves, 
Maria Helena Sponchiado, Odila Mestriner, Piter Liiigi 
Castelfranahi e Ulieno Sérgio Cicci. 

A homenagem que o Museu de Arte de Ribeirão Preto 
presta, com essa manifestação de arte, aos ilustres, iné-
dicos visitantes, tem uma significação que transcende .de 
mera formalidade protocolar para representar o carinho 
e a receptividade da população ribeirãopretana àqueles 
que tende firmado nesta terra seu espirito e sua capaci-
dade profissional, agora retornam para recordar os dias 
vividos na camaradagem fraternal,dos cursos da nossa Fa 
culdade de Medicina, ao mesmo tempo que apresentar o 
resultado de sua vivência profissional no campo da eien-
cia de cúrár.. 


