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PINTORA ENTUSIASMADA: , 

Campanha pró Pedro II 
merece apoio em geral 

A consagrada pintora 
Odila Mestrirter chegou on-
tem cie viagem e ao tomar 
conhecimento da campa-
nha iniciada por este DM 
e hoje robustecid? pela 
imprensa escrita, fa,'ada c 
televiscda, não hesitou t°-
]efnn?r ao coordenador do 
movimen o. jornalista A'1.-
tônio Carlos Sant'A.nna, 
procurando info/rnar-se a 
respeito d e " c o m o parti-
cipar da nobre iniciativa" 

Será aberta uma rtova 
contr: espacial, desta feita | 
no Ba.nco Itaú. a t e T 1dendo || 
a interesse da clientela || 
daquele es 'abelecimento e 
pedido p rssoal do depu-
tado Herbert Levy. OdHa 
vs5 doar um quadro seu 
para ser vendido e o quan 
to auferido será deposita-
do na referida conta. (Le i * 
página 1 e ESCOLHA a 
respei to ) . 

Ffff/D DA m fjtiW 
ES DEFENDEM O PEDRO I I : ' INTORES 

DOAM QUADROS PARA UM LEILÃO 

Todos estes são de fato 
amigos de Ribeirão, 
que agem com os pés no chão. 
São Pintores-poetas 

Doaram seus lindos quadros 
paja salvar o Pedrão 
num sublime mutirão: 
e todos, ao mesi"o tempo, 

O Bassano Vaccariru, 
o Dr. Divo Marino 
e a Odiía Mestriner 
são artistas de alto tino. 

Também a Débora Caixg 
como a Kit a Cajrrion 
São artistas consagradas 
que tem da pintura o dom. 

Dona Maria Cecília 
como a Karime Garcia 
são exímios nesta Arte 
de beleza e de harmonia. 

Quanto ao Edward Ramassa 
e o Seu Pedro Manuel 
São os magos da pintura 
merecem prêmio Nobel. 

Toda essa gente famosa 
Fa^ jus a nosso respeito 
e cada dia que passa 
eles sobem de conceito. 

São puros como os poetas: 
Só sabem fazer o bem. 
Deus proteja esses artistas 
e as artes todas lambem. 

Camilo de Campos Cíirdoso 


