
Galeria de artes da agência do 
Sanespa Campus, Inaugurada ontem 

•A agência Banespa do Campus da USP de Ribeirão Preto, inaugurou on-tem uma Galeria de Artes, com obras de 19 artistas de Ribeirão Preto. Para a inauguração compareceram, pelo Ba-nespa, o gerente Regional, Antonio Va-|. lente Buzato, gerente regional aõjun-to, Horácio Alves da 'Fonseca, gerente da agência centro, João Sinfronio de Oliveira, gerente da agência do Cam-pus, Antonio Cese, o coordenador do Campus, José Eduardo Dutra de Olivei-ra e seu vice, Nagib Haddad, o diretor do Hospital das Clínicas, Eduardo Mâr-tinelli, o Juiz do Trabalho, Va'.entin Car-rion, o vereador José Rosário Caminite, pela Academia Ribeirãopretana de Le-tras, Mário Moreira Chaves, Vicente Teodoro de Souza, Geraldo Quarílm, artistas plásticos, artistas expositores (2 obras de cada um) e grande número de pessoas da sociedade. A Coordenado-ra da exposição foi a artista plástica Darci Emilia Prieto Haddad. Os artistas cujas obras ficarão nes-sa nova galeria até o dia 10 de junho, funcionando das 9 às 16 horas, são: Adelina Ivonete Flachi de Liz, Ademar Nave dos Reis, Ary Costa Nogueira, 

Bassano Vaccarini, Dante Veloni, Darci Emilia Prieto Haddad, Deborah Caíxe, Divo Marino, Francisco Amêndola da Silva, Maria Cecília Camargo Guarfíieri, Maria de Fátima Magalhães, Mário Cas tania, Norma Campaz, Odilla. Mestriner, Pedro Manoel Gismonâi, Pedro ~ Sella Júnior, Quita Carrion, Terezinha IA. F. Boníá e Papas Stefanos. 
A Galeria do Banespa do Campus licará sempre aberta aos artistas lo-cais e da região, segundo informaram os funcionários do banco, cujo objetivo é oferecer aos artistas, oportunidade de expor suas obras num local onde deze-,nas de estudantes trabalham, estudam e Mvwn. Norma Campaz, por exemplo, expondo na Galeria, diz que uma Gale-ria no Campus vai incentivar os estu-dantes e divulgar a arte. Dante Veloni, expondo seus desenhos, diz que "é im-portante que todos os espaços sejam ocupados e a Galeria inaugurada vai ter condições de divulgar a cultura, proporcionando aos artistas, oportuni-dade de expor suas obras aos estudan-tes que, normalmente nos currículos, não têm matéria que trata sobre o as-


