
Foi aberta no último dia 27, na Sala do Artista 
da Quinzena, da Delegacia Regional de Cultura, a ex-
posição de pinturas da artista plástica ribeirãopretana 
Neila Marisa Soares Rafael. Ela está expondo 10 obras 
à óleo sobre tela sobre o tema "Paisagens". Essas 
obras poderão ser apreciadas pelo público até o próxi-
mo dia 10 de novembro, das 8 às 18 horas, de segun-
da à sexta-feira. 

"Trajetos", de Ademir Esteves. Trata-se de uma 
peça com fundo político atual e que mostra o traba-
lho do artista na busca pelo ideal e da luta interior de 
cada ser humano. Essa peça é uma realização de Pano-
rama Produções e vai ser apresentada nos dias 30 e 31 
de outubro, às 21 horas, no Teatro Auxiliadora. 

Está sendo realizada no Centro de Vivência da Fi-
losofia - Campus, a II Mostra de Artes com exposição 
de fotografias dos alunos, funcionários e professores 
da Faculdade de Filosofia de Ribeirão Preto. Estão 
expondo seus trabalhos as seguintes pessoas: Carlos 
Carvalho Almada, Carlos Eduardo Cameshi, Hermano 
Teixeira Machado, Hertz Figueiredo dos Santos, José 
Sabino, Lélio Favaretto, Luiz Alberto de Paula, Mar-
cos Ribeiro de Souza, Maria Luiza do Prado, Mario de 
Vivo, Marisa Cardoso, Monica Yoshica Kanni, Ricar-
do Fernando Schmidt e Roberto Genaro. 

Neste dia 30 de outubro, na Galeria de Arte Jar-
dim Contemporâneo à rua Barão do Amazonas, 1133 
teremos um Leilão de Arte Beneficente com renda 
destinada a "Organização Vida Nova". Várias obras 
em pinturas e esculturas de 60 artistas plásticos serão 
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leiloadas. Entre elas obras de Vaccarini, Amêndola, 
Odila Mestriner, Pennachi, Pelegata e outras. 

O Grupo Via Oral do Campus da Usp de Ribeirão 
Preto tem duas apresentações programadas para sába-
do, dia 1? de novembro em São Paulo. Às 16 horas a 
apresentação será no Anfiteatro da Usp e às 18,30 no 
Sesc Pompéia. A regência será do maestro Sérgio Al-
berto de Oliveira e do programa constam músicas're-
nascença, popular brasileira e contemporânea. Será 
dado um destaque para a música popular italiana "Fu-
niculi Funiculá", de Luigi Benza. 

Desde o último dia 27 está sendo realizado no 
Sesc, o Seminário sobre "Expressividade dos Brinque-
dos e Brincadeiras Infantis". Autoridades de várias 
áreas do conhecimento infantil tem proferido pales-
tras todos os dias. O encerramento que será no dia 31, 
teremos às 19 horas a palestra de Augusto César Van-
nucci que enfocará o tema "A TV como Veículo Pe-
dagógico". 

Simone acaba de gravar em Los Angeles o seu no-
vo LP. Uma das músicas deste LP é a canção "Em 
Flôr", adaptação para o clássico Too Young feita por 
Ronaldo Bastos que serve como um dos principais te-
mas da novela "Roda de Fogo". 

Até o dia 11 de novembro, você poderá visitar na 
galeria de arte Athanase Sarantópoulos, a mostra "ar-
te s/ papel" que reúne três grandes artistas: Ayao 
Okamoto, Lilyan Sadek e Washington Lopes. 
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