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CAMPANHA DO PEDRO II: 

Estudantes querem a Sinfônica 
tocando para o povo, nos bairros 

(Contribua diretamente, deposifandc na confa 88.000 do 

Bradesco, evitando intermediários, pois não há ninguém 

autorizado a receber dinheiro para o movimento, diréta 

e pessoalmente. - Convite ao pessoal do grupo "SOMA" 

para informar resultado da campanha feita com renda a 

favor dc nssso Teatro) 

A conta aberta no Bradesco.Cen£)ro sob 
n.o 88 000 /0 titulada SOCIEDADE LITERO. 
MUSICAL. CONTA PEDRO II, é bloqueada e 
tudo o que nela for depositada destina.se ao 
ree.r£uimen.to do Teatro Pedro II, Conforme 
ata lavrada e assinada no ato de abertura, 
caso se consiga a compra do £eatro, uma peff 
muta ou ocorra ai sua incorporação ao Muni. 
cipio, a rendar auferida com a campanha rg. 
verterá em beneficio dti Orquestra Sinfônica 
de Ribeirão Preto, para a compra de instru-
mentos musicais (fim especifico), e> haven. 
do saldo, desíinar.se.á a entidades de bene. 
ficéncia e caridade publica. 

Donativos em cheques deverão ser nomi 
nais a SOCIEDADE LITERO-MUSICAL — 
CONTA PEDRO II , a, fim de evitar extravio 
ou dualidade, pois a referida entidade t em 
contas em bancos sem, no entanto, haver 
o sub.vituJo PEDRO I I . 

Essas observações vêm a proposito do 
Sierta que nos foi dado, para, ser evitada a 
etuação cè indivíduos inescrupulosos que 
poderiam estar levantando contribuição e m 

r.ome aa campanha pró Pedro I I . Tendo em 
vista que ninguém está autorizado a isso, ad-
vertimos que os cheques que porventura 
venham a ser doados deverão ser nominais 
o para deposito unicamente na mencionada 

conta n.o 88.000/0, do Bradesco-Cer.tro ou 
em outras cujos números divulgaremos tão 
logo sejam abertas, como a do Banco Itaú, 
por exen»plo. 

SINFÔNICA NOS BAIRROS 
Uma comissão de veteranos da área de 

comunicações da faculdade da UNAERP es-
teve ornem nesta, redação alvitrando a possi 
búidade de a Orquestra Sinfônica vir a exi-
bir.se rios bairros da cidade, dando comp'e-
mentação à campanha de que será uma das 
grandes beneficiárias, seja qual for o resul-
tado ünal. 

Justificaram-se, dizendo que o povo pre-
r isa ser conscientizado d̂ a importância dessa 
campanha e através da boa musica, execu-
íada especialmente para a população nos bair 
ros da cidade, isso ocorrerá, fortalecido por 
vm trabalho paralelo dos proprios estudan-
tes que, na abertura e intervalos falarão ao 

,,uppvo a respeito das art.es em geral, concla. 
•v^Esando todos a darem efetiva• participação ao 

noviniento em favor do reerguimento do Pe. 
dro I I . 
GRUPO "SOMA" 

Os mesmos estudantes recordaram-se de 
que o Grupo 'Soma' exibiu-se recentemente 
nesta cidade, divulgando propaganda em fa-

vor do Pedro II , ou sejav que a renda dos 
espetáculos, deduzidas as despesas, reverte-
r a em favor de sua reconstrução. Sendo cer-
to que houve o espetacwje» e renda, e de que 
nada foi apresentado em termos de balanceie, 
nem deposito algum efetuado em favor do 
Pedro II , perguntaram os visitantes como fi-
caria esse caso, pois, advertiram, se nenhuma 
providencia for tomada poderá suceder ama-
nhã que outros pretendam realizar espetacu 
los usando o nome do Pedro I I ou essa nobre 
campanha que se faz, com fins comerciais, 
mas, e v ' o e n t e m e n t e , condenáveis. 
DOAÇAO DE QUADRO 

Ontem, a pintora Maria Cecilia Camar-
go Guaniieri telefonou para comunicar que, 
a exemplo de Odila Mestriner, gostaria de 
efetuar doação de um de seus quadros para 
venda revertida em beneficio da campanha 
pró Pedro I I . 

O jornalista Antônio Carlos SantAnna, 
que a atendeu, ao agradecer-lhe a iniciativa 
comunicou que na oportunidade e m que Odi-
la Mestriner for efetivar a entrega do seu 
quadro, na abertura da conta no Banco Itaú, 
ela, Maria Cecilia, seria convidada a compa-
recer a fim de doar o seu e ambos seriam ime 
ui atam ente leiloados, ficando em exposição 
aos interessados nos lances. 


