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PARA LEMBRAR QUE 

0 SESC TAMBÉM 
SE PREOCUPA COM 

a arte 
Nesta mostra, que reúne, por exemplo 

artistas como Oclila Mestriner. Fúlvia Gonçalves e Bassano Vacarini. o SESC pretende mostrar que, além de seus cursos tle alfabetizarão e madureza, também tem se ocupado do setor artístico. 

Os artistas Fúlvia Gonçalves, Arnaldo Mu-lin, Odila Mestriner. Ana Regina Alves da Sil-va, Mauro Amauri Balducci Lima, Bassano Va-carini e Francisco Amêndola estão em mostra coletiva no SESC, à rua Visconde do Rio Bran-co, 567, das 13 às 22hs., Walter Ziocoli, chefe do Setor Social do SESC disse que "acho que a cidade se esqueceu que o SESC se preocupa com a arte, além do lazer e saúde". Afirmando que houve excelente re-ceptividade dcs artistas em relação a essa mos-tra, a afluência do público tem sido mínima. "Mas o SESC já está com o plano de um centro de criatividade, com atelier de cerâmi-ca, e ainda não confirmados, de fotografia e ccrTrafia, sendo bastante importante para a pessoa que freqüentará esses cursos, a rotati-vidade de funções", ou seja, não permanecer apenas em um curso . Há também cursos de artesanato em couro, metal, madeira, pirogra-vura, além de madureza ginasial, Mobral, etc. 
O APOIO DOS ARTISTAS 
ESTUDANTES Walter Zocoli ressaltou o nome de Vacarini como grande entusiasta dessa mostra, e tam-bém as estagiárias de Artes Plásticas da . . . . UNAERP, Regina, Ana e Célia, na organiza-ção da mostra. Walter lembra que a função do SESC "não é apenas atender aos comerciá-rios, mas a toda à coletividade, oferecendo sem-pre um bom nível no campo das artes". Expli- i cando que o local dessa mostra é improvisado, | afirmou que "na outra ala que está sendo c;ons-truída, haverá uma biblioteca e uma sala es-pecial para exposições. Existe também para o SESC a preocupação de revelar novos valores, reafirmando os já consagrados". 
Lembrando que o ''lazer é uma atividade, não simples ócio, e isso queremos mostrar em todas as nossas promoções, sejam artísticas ou esportivas". Walter diz que estão bem adian- j tados os planos do SESC em relação a Ribeirão I Preto para o início do funcionamento do Cen-tro de Criatividade. 


