
Mostra individual de Ary da 
Gosta Nogueira Filho 

O artista plástico Ary da Gosta Nogueira 
Filho vai mostrar aos ribeirãopretanos, na 
Galeria Athanase Sarantopoulos ( Strean Pa-
lace Hotel), seus trabalhos de pintura. A aber 
tura de sua mostra dar-se-á nesta sexta-feira 
(dia 2), às 20h30.0 convite é endereçado a 
todos quantos apreciam a arte pictórica. 

Releitura Gráfica é o nome da Exposi-
ção na qual Odilla Mestriner vai reunir os 
seus trinta desenhos executados num perío-
do de vinte anos, ou seja, de 1958 a 1978. A 
inauguração está? marcada para o dia lo. de 
dezembro (quinta-feira), às 17 horas, na Ga-
leria "Campus-Usp-Banespa, em Monte 
Alegre. A inauguração da Exposição da Odil-
la será abrilhantada com a presença do Coral 
do Campus da Usp, que executará cinco 
números de seu repertório. Ressalta-se, ainda 
que em 16 de feverio de 1984 até 11 de mar 
ço do mesmo ano, a referida exposição será 
mostrada no Mac-Museu de Arte Contempo-
rânea de S. Paulo. O evento fará parte das 
comemorações do cinqüentenários da USP. 
com início em 25 de janeiro próximo. Os 
dois acontecimentos da brilhante trajetória 
artísricas de Odilla merecem ser prestigiados 
condignamente pela alta significação de sua 
obra, que traz a marca das verdadeiras cria-
ções artísticas. 

PRÒF. FERNANDO PEIXOTO 
PROFERIRÁ PALESTRA SOBRE 

MAIACOVSKY " 

Um evento cultural de realce, ainda nes-, 
ta semana, é a palestra que o Prof. Fernando 
Peixoto proferirá sobre "Maicovsky e o Tea-

tro Soviético", no salão nobre da Sociedade 
Legião Brasileira, Civismo e Cultura, às 20 
horas, nesta sexta-feira ( dia 2), a convite da 
União Cultural Brasil-URSS de Ribeirão Pre-
to. A entrada uí : franqueada ao público em 
geral interessado. 

LANÇAMENTO DO LIVRO 
"AMAMENTAÇÃO-INCENTIVO E 

CUIDADO" 

No próximo dia 3 de dezembro (sábado) 
às 9h30 , a Livraria O Pequeno Príncipe fará 
o lançamento do livro "Amamentação - In-
centivo e Cuidado", de autoria da Profa. 
Vera Pileggi Vinha ( professora assistente 
Doutora da Escola de Enfermagem de Ri-
beirão Preto-USP-Área de Enfermagem de 
Saúde Pública). A Livraria está localizada na 
Rodoviária, Box, TI-14. (Ribeirão Preto). A 
propósito da obra, o Dr. Luís Carlos Raya 
tece estes comentários: " O seu texto é colo-
quial, envolvente, firme, tranqüilo e claro; é 
apenas e expressões gráfica de suas prela-
ções e diálogos calmos, afetuosos e convin-
centes com as atuais e futuras mães.. As ilus-
trações fotográficas do irrepreensível Fantini 
e os desenhos de sua filha Tais, facilitam 
enormente a compreensão das lições, mas os 
retratos da Paula e da Márcia, que consti-
tuem o prólogo e o epílogo deste livro, sinte-
tizam a pureza de seu trabalho e a sublimida-
de de seus objetivos, com legendas que ape-
nas reforçam a poesia das figuras". Eis aí um 
livro que enriquece e valoriza a bibliografia 
desse fascinante tema que é o da Amamenta-
ção materna, uma das formas mais corretas 
para se evitar a desnutrição e criar as defesas 
naturais contra as doenças, as infecções de 
toda natureza. Eis aí um livro que todas as 
mulheres devem conhecer. 

ÍV.T.S.). 


