
Ser a esta noite a abertura oíic.al do 1 Salão de Arte d. íUbeuão Preto, que se en-contiu 'montado em galpão especialmeu.e montado pary o evento e localizado ao la-do do Teatro Municipal. Parale amente ao Salão d? Arte, cera realizado um Sa ião Especial —• que terá por local o saguão do Teatro Municipal, onde os artistas que não conseguiram classi-ficação irão expor uma de suas obras não classificada O Salão de Arte permane-cerá aberto à visitação pú-blica até o dia 31 de dezem-bro, com entrada franca, no horário das 15 às 22 hora:-; No dia 23, no recinto do Sa-ão, será feita a entrega drs prêmios aos cinco primeiros classificados pelo Juri que seelcionou os trabalhos en-viados. 
Dentre os trabalhos sele cionados e que foram, pre-miados, três pertencem a artistas residentes em Ri-beirão Preto; Leonello Berti, Gdila Mestriher e Celso Sa-les Guerra AQUISIÇÃO PELO MUNICÍPIO De acordo com o regula-mento instituído para o Sa-lão de Arte, através de de-creto do prefeito Welson Gasparini, o Município po-derá adquirir os trabalhos premiados, ficando institui-do o seguinte limite: 
— Seção de Pintura — até CrS 10.000,00. 

— Seção t e Escultura -até Cr$ 10.000,00. — Seção de Desenho — a-té CrS 5 000,00. — Seção de Gravura — a-té CrS 5.000,00 ANIVERSÁRIO DA CIDADE O Salão de Arte de Ribei-rão Preto — SARP, tem por fina^ejade a reunião e a va-lorização de trabalhos re-presentativos da arte con-temporânea, em suas mais expressivas manifestações, 

bem como a educação artís-tica da coletividade e o de-senvolvimento das artes no Brasil. A realização do SARP, a partir do próximo ano, deve-rá coincidir com a realiza-ção dos festejos anuais pe lo aniversario da cidade, em cujo calendário deverá ser incluido. Este ano, extraor-dinariamente, a sua realiza-ção ficou marcada para o fim do ano, no período na-talino. 

Acontecerá hoje a abertura oficial do Salão de Arte de Ri-beirão Preto, em galpão especialmente montado para este fim. Paralelamente, no saguão do Teatro Municipal, have-rá uma exposição de trabalhos que não conseguiram clas-sificação para o SARP. 
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