
TRANSFORMOU-SE EM FESTA O 
CONCURSO DE ARTÍ 

Com as camisetas e bonés brancos dis-tribuídos pela Ircury e Luwasa, centenas de crianças transformaram-se ontem à tarde — durante uma hora — em pintores ansiosos por terminaram seus trabalhos para ganharem lo-go refrigerantes e sanduiches. Era o I Con-curso de Arte Infanto-Juvenil que a Ford pro-movia em Ribeirão. 
— "Eu não èstou aqui 

pra ganhar não. Vim só pra 
participar..." 

— "Eu quero ganhar 
sim! Em casa não tem tele-
visor colorido" 

— "Ah, o mais gostoso 
foi cantar, comer sanduíche. 
Uma (esta!" 

Como sempre, as rea-
ções das quase mil crian-
ças que participaram on-
tem do I Concurso Ford de 
Arte Infanto-Juvenil, foram 
as mais imprevistas. 

Por exemplo, muitas d í . 
Ias, não continham a von-
tade de terminar logo j s 
trabalhos para ganharam 
depressa a grande recorri-, 
pensa do dia (pelo menos 
imediata): sanduíches, re 
friqerantes e bexigas bran i; 
cas. " 

Outras, muito compene-.^ 
Iradas, esgotaram os ses-sj 
senta minutos regulamenta-
res. Mas (ris Ribeiro, mes-*| 
tre-de-cerimônias, precisoug 
repetir várias vezes ao mi-

crofone o aviso de aue não 
havia oressa: "Calma, vu-
cès têm ainda bastante 
tempo r>^ra caprichar nos 
desenhos!" 

Antonio Pallocci, diretor 
do Departamento de Cuitii-
ra, balançava a cabeça, de-
sanimado: 

— "Não deviam ter 
prometido os sanduíches 
assim. As crianças estão 
matando os trabalhos!'' 
C L IMA DE FESTA 

Devidamente uniformiza-
das com as camisetas e bo-
nés brancos distribuídos 
pela Ircury e Luwasa, as 
centenas de crianças trans-
formaram o ginásio da Cava 
numa festa visual. Uma fes-
ta enriquecida pelos dese-
nhos feitos em papel sulfi-
te com hidrográficas d? 
todas as cores, e pelas 
muitas bexigas. 

Para completar o colori-
do, até o elenco da peça 
infantil "Romão e Julinha" 
compareceu, fantasiado de 

"gatos", com muita ma-
quiagem e lantejouias, . . 

Os diretores da Ford 
São Pauio e das concessio-
nárias Ford locais, entu-
siasmados, não refreavam 
seu contentamento. O sr. 
Roberto Arruda, da Ford 
São Paulo, por exemplo: 

,— "Ficamos maravilha-
dos com os resultados con-
seguidos aqui em Ribeirão, 
que foi a primeira cidade 
escolhida para o Concurso 
Ford. Vamos estender o 
Concurso oficialmente por 
todas as capitais". Igual-
mente o sr. Wilson Wadhy, 
da Luwasa, classificava o 
concurso de "maravilhoso, 
acima de todas as expecta 
tivas". 
O S T E M A S E O S 
R E S U L T A D O S 

A s crianças serão julga-
das de acordo com duas 
categorias de idads: faixa 
de oito a doze anos e de 
13 a 16 anos, concorrendo 
a televisores e rádios. Esses 
resultados serão divulgados 
possivelmente até o dia 24 
deste mês, por esta co-
missão "quentíssima": 
Odila Mestriner, Ary de La 
zari, Divo Marino, Amêndo-
la e Fúvia Gonçalves. 

O artista plástico e fotó-
grafo Amêndola estava pre-
sente ontem à Cava, foto-
grafando os pequenos con-

correntes. Odlla Mestrímer 
também observava tudo: 

O critério que usa. 
r mos para o julgamento 
dos trabalhos serão basea-
dos nos valores mais im-
portantes: criatividade, es-
pontaneidade, sensibilida-
de. Isso é tudo o que pedi-
mos das crianças". 

Odila também fez suges-
tões: 

— "Espero que o con-
curso seja usado para re-
velar talento sirovos, -3 q i ' 8 

essas talentos sojam en-
caminhados. Que a coisa 
tenha continuidade, que 
não pare aí. Que a Ford, 
por exemplo, patrocine bol-
sas de estudo para crian-
ças talentosas sem condi-
ções de estudar". 

A comissão julgadora, 
pelo visto, terá muitos 
" su s tos " ao verificar os 
trabalhos. Porque os temas 
«•xnlorados pelas crianças 
foram o s mais insólitos. 

eles. nor eremolo. a 
influência da televisão apa-
r""-*?t< com a qrande inci-
dência de "pavões miste-
riosos" (novela "Saraman-
daia"), Houve metrôs dese-
nhados, foguetes, casinhas, 
festas juninas, rostos huma-
nos, alguns veículos Ford e, 
para delicia dos promoto-
res muitos carros Volkswa-


