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Os 

p é os es 
A exposição coletiva de arte plastica aber-

ta ao publico ontem na Itaúgaleria, e à qual 
estiveram representados praticamente todos os 
pintores, escultores e gravadores de Ribeirão 
Pretc, constituiu.se em absoluto sucesso de 
publico, além de haver concentrado na opor-
tunidade políticos de todos os partidos, da si-
tuação e da oposição, num atestado de que a 
arte elimina barreiras e ajusta em torno de seus 
propósitos todos os homens. 

Nada menos de 30 quadros, esculturas e 
uma piregravura de Leopoldo Lima estavam 
expostos. Doação para venda a reverter em fa-
vor da campanha coordenada pelo jornalista 
Antônio Carlos Sant'Anna para o reerguimento 
do Teatro Pedro I I . 

Toda a imprensa escrita, falada e televisa-
da esteve presente à cerimonia prestigiada ainda 
pela presença do prefeito municiai, Antônio 
Duarte Nogueira; pelo superintendente da 
Transerp, Raphael Pileggi; vereadores de nossa 
Camara Municipal, Antcnio Vicente Golfe to, 
Manoel Resende e Vicen% Seixas, além do depu 
tado íooeral João Cunha e do representante do 
senador Amaral Furlan, o candidato a deputado 
estadual Luis Furlan. 

Estudantes da UNAERP e "Moura Lacer-
da" compareceram, comunicando o inicio da 
venda dos bônus que os calouros de 82 estão 
incumbidos de passar como trote, decisão to-
mada visando a eliminar o que antes era um 
castigo e humanizando a recepção aos novos a-
lunos daquelas instituições de ensino. 

Artistas de teatro e rádio, cineastas, todos 
prestigiando c acontecimento e comprometen-
do.se em sua ampla divulgação, pois, disseram 
todos, "agora estamos acreditando no ressurgi-
mento do !Pedro I I ; mais ainda, quê será real-
mente um Palácio das Artes como o DM vem 
pregando a população local" . 
A EXPOSIÇÃO 

A exposição ontem inaugurada está previs 
ta para permanecer aberta durante uma semana 
mais ou n enos. Estando à venda os trabalhos, 
poderá estender.se caso noVas doações che-
guem à íesponsavel pela Itaúgaleria, a srta. 
Neií, a quem deverão dirigir-Se os interessados. 
EXPOSITORES.DOADORES 

A relação feita na Itaúgaleria adianta que 
sende vendidos todos os quadros e esculturas, 
cerca de dois milhões de cruzeiros serão depo-
sitados na conta 00100-8 que ontem foi aberta 
no Banco I taú. 

Odila Mestriner, Leopoldo Lima, Maria 
Cecilia Camargo Guarnieri, J. Coimbra, Abilio 
Ferreira, ítalo Naso, Celá, Norma Campaz, Qui-
ta Carrion Divo Marino, Hélio Martins, Bassano 
Vaccarini (2 obras - pintura, e escultura) Darci 
e Prieto Iladdad, Balducci Lima, Edivaldo Ra-
mosa, Marina Z. Braghetto, Papas (2 obras -
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Sucesso absoluto na abertura 
xposição coletiva de Arte 

©s iüfelecfyois, os políticos, e o povô especialmente, prestigiaram a 
, na Itaúgaleria, éu exposição coletiva montada para venda de 

doadas cm rendes revertida a favor da campanha pro Teatro Pedro IL 
coroado de exilo,- im vendas realizadas e quando foi anunciado 

já estão vendendo bônus com a mesrtiü finei 
o tradicional trote e humanizando-®. 
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Os artistas Odila, Pedro Manoel, Vacarini; 
Leopoldo Lima estão sendo projetados ccm0 re-
presentante de todos os seus companheiros, aos 
quais a coordenadora da campanha fa i aqui pú-
blico agradecimento pela maneira expontânea 
com que atenderam à convocação para, doar obras 
de arte de sua lavra. Todos mereceriam figurar 
com suas fotos, o que sucederá brevemente, pois 
hoje estamos com falta e m nosso arquivo do ma-
terial necessário, e porque, modestos, embora bri-
lhar:! es, não nos cederam elementos para uma 
exposição nesta pásina de cada um de|es, com 
uma legenda sob a foto onde apenas redigiríamos: 
pelo Pedro íí, mujto obrigado. 

escultura e pintura), Jair Augusto, Maurizio Re_ 
mondi, Amendoia, Thor, Marcos Menezes, Pe -
dro Manoel Gismondi, S. Hozo Mishima (2 te-
las) e David Protti . 
O MAIOR LANCE 

Luis Furlan adquiriu um quadro de Pedro 
Manoel Gismondi por 130 mil cruzeiros, tendo 
sido este o maior lance das compras ontem efe-
tuadas; porém, a abertura da conta foi efetua-
da por um funcionário do proprio Banco Itaú 
ao adquirir a primeira te la, pagando por ela 30 
mil cruzeiros. 

C prefeito Duarte Nogueira e o deputado 
João .Cunha foram entrevistados por emissoras 
de radio e pela TV Ribeirão, confirmando sua 
disposição de trabalhar incansavelmente pela 
recuperação do monumental teatro da Praça XV . 

João Cunha confirmou a doação de 1 mi-
lhão ae cruzeiros de sua verba pessoal para a 
campanha, afirmando que ingressou decidida-
mente nersa luta iniciada pelo D IÁR IO DA 
MANHÃ ae corpo e alma, na certeza de que 
tudo sen coroado de sucesso, pois, enfatizou, 
Ribeirão Freto precisa manter uma de suas mais 
caras vraaições, o Teatro Pedro I I . 
PALAVRAS I X ) PREFEITO 

Duarte Nogueira foi baçfante claro ao fa-
iar a televisão. Confirmou haver contatado au-
toridades em São Paulo, bem como iniciou de_ 
marelies junto ao diretor presidente da AritarcM-
ca-Niger para conseguir um termo de acordo 
para o reerguimento do Teatro Pedro I I . Disse 
que está informado pela imprensa e pelo coor-
denador da campanha de tudo o que diz respei-
to ao seu desenvolvimento, e adquiriu plena 
convicção de que chegaremos ao sucesso, espe-
cialmente diante de um acontecimento tão ex-
pressivo como o que assistia e prestigiava com 
a presença, e, mais ainda, porque o proprio go-
vernador Paulo Maluf está interessado no as-
sunto 

"Há vários caminhos percorridos, disse No-
gueira, e todos eles conduzem ao objetivo per-
seguido. O fa to concreto, acrescentou, é que o 
povo está e m P ° ] g a do pelo movimento, interes-
sado no sucesso e diante disso, tanto a munici-
palidade quanto a Antarctica-Niger, não hesi-
tarão em procurar uma formula de realização 
desse ideal ccmum e no qual a empresa e o mu-
nicípio são elementos positivos para o concre-
tizar" 
REUNIÃO NA L I T E R O 

Dia 6 de março a diretoria da Sociedade L i -
tero.Musical estará reunida para organização 
da 2.a etapa da campanha, quando será progra-
mado um trabalho intenso com a participação 
de nossa Orquestra Sinfônica, músicos e canto-
res, e visando maior participação do empresa-
riado no movimento que, bem sucedido, tam-
bém beneficiará o comércio. 


