
I encontro de 
ex-residentes de> 
pediatria do HC 
Começa hoje o I Encontro de Ex-Residentes de Pe-

diatria do H í apitai das Clinicas e a I Jornada de Pe-
diatria da Alta Mogiana, reunindo mais de 250 partici-
pantes, Os certames que terminarão dia 12 do corrente, 
foram organizados pelo Departamento de Pediatria do 
Centro Médico, Setor de Pediatria do Departamenta de 
Obstetrícia Ginecologia e Pediatria da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto. As reuniões se desenvolverão no 
Salão de Convenções do Umuarama Recreio Hotel e obe-
decerão ao seguinte programa: 

Dia 9 — 20,30 horas — Conferencia: Prof. Pedro de 
Alcântara; Dia lo — 8 horas — Mesa Redonda — " M e -
tabolismo"; Luiz Gnzaga . Faggioni, Israil Cat, Benja-
min J. Shimidt, José V . Martins Cimpos e Sy\via E. 
H?' lng; Dia 1 0 — 14 horas — Mesa Redonda: "Neonáto-
logia"; Drauzio Viegas, Roberto S. Meirelles, Luís Car-
los Raya, Salin Moisés, Adriano de Castro Filh >; Dia 11 
8 horas — Me&>, Redonda: "Genética" ; íris Ferrari* Jo-
sé Carneiro. Leão, Roque Monteleone, Paulo Otto, W a l -
ter Pipto; Dia 11 — 14 horas — Mesa Red. nda: "EWsino 
e Residencia em Pediatria"; J. R . WoUki, Luis Torres 
Barboía, Eduardo Marcondes, Azarias Andrade Carvalho, 
Fernando Nóbrega, Carlos E. Castro Correia; Dia 11 — 
20 horas — Anfiteatro do Huspital das Clínicas: Sessãj 
de encerramentos. 

PROGRAMA SOCIAL 
Dia 9, 22 hs, inauguração de Mostra de Arte e Coquetel j 

Umuarama Recreio Hotel; Dia 10 — 9 horas — Visita a j 
Brodosqui e Batatais, às obras de Portinari; visita à) fá-
bricas de calçados em França; Linche. Noite livre. Dia 
11 — Manhã — Visita; aos principais recantos turísticos, 
clubes e centro comercial de Ribeirão Preto. Tarde livre. 
Dia 11 — 22 horas — Jantar Dançante: Sociedade Recrea-
tiva e de Esportes; Dia 12 — 10 horas — Churrasco de 
confraternização: Chácara Recreio dJs Bandeirantes. 

EXPOSIÇÃO 
Corroborando o que tem sido amplamente poticiado, 

será hoje às 21 horas, no hall do Umuarama Recreio Ho-
tel, em Monte Alegre, a abertura da Exposição-Homeha-
gem organizada pelo »osso Museu de Arte com o propó-
sito de, não só prestigiar o simpó io médico que ali se 
realiza, como para honrar seus participantes, ex-alunos 
da nrasa Faculdade de Medicina. 

O I Encontro dos Ex-Residentes de Pediatria do Hos-
pital das Clínicas e a I Jornada de Pediatria da Alta Mo-
giana terão seu inicio às 20,30 horas, con\ a palestra do 
Dr. Pedro de Alcântara. No término desta, terá lugar a 
abertura da mostra tíe arte e em seguida será oferecido 
aos presentes finíssimo coquetel.. 

O concíave. médico tem à sua fréntfè a destacada fi-
gura do proi". dr. Luiz Carlos Raya e seus colabora d ' res 
e a Èxposição-ÍIomenagem è uma promtção do Muieu 
de Arte, súb a direção do1 sr. Mario Moreira Chaves. 

Esta exposição, uma das mais importantes que se 
realiza nesta cidade, congrega onze artistas plásticos dos 
mais expres iy s de toda região, naturais ou radicados 
há muito em nossa terra, ratificando o alto conceito de 
que gòsa Ribeirão Preto como centro cultural eí artístico 
dos mais prestigi osos do Estado de São Paulo. Os parti-
cipantes da mostra, todos eles gosam demolida reputação 
no campo das arte* plásticas e apresentam bagagem de 
premiação e currículo de atividades cios mais ricos. São 
por ordem alfabética: Adelaide Sampaio (Delly), Arnal-
do Mulin, Bassano Vaccarini, Divo Marino, FVablo Améri-
co Ferré, Francisco Amendola da Silva, Fulvia Gonçal-
ves, Maria Helena Spcnchiado, Odilo Mestriner, Píer Lui-
gi Castelfranchi e Ulieno Sérgio Cicci. 

Mercê dessa sensibilizad • ra manifestação de carinho, 
através de uma magnífica exposição de pintura contem-
porânea que.reuns artUtas plásticos de valor, alguns de-
le*. com renome internacional e muitas vezes seleciona-
da para figurir na Bienal de Arte de São Paulo, certa-
mente os participantes do conclave cientifica que ora 
>e realiza, levarão de nossa cidade a melhor das im-
pressões, seja quanto à hospitalidade de seu poVo, como 
ao al t j grau de desenvolvimento cultural que Jé, atingiu 
arta c- munidade da interlancia" paulista. 


