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CULTURA EIVE FOCO 
CURSO - Encontram-se 

abertas as inscrições para 
mais um curso do Movi-
mento Cultural Gnóstico 
do Brasil, com início mar-
cado para o próximo sába-
do dia 21, às 18 horas. O 
curso abordará diversos te-
mas importantes como: 
Mistério dos Sonhos (Con-
ferência de Abertura), a 
Cabala (Tarô), Antropolo-
gia Gnóstica, Disciplina da 
Ioga do Sono, Astrologia 
Hermética, Parapsicologia, 
Os Mantrans, A Era de A-
quário, entre outros. 

Os interessados poderio 
fazer sua inscrição pelo fo-
ne 634.7242, ou procurar 
a sede do Movimento Cul-
tural Gnóstico, à rua Con-
selheiro Dantas, 270 - Vila 
Tibério. 

PRÊMIO - O Governo do 
Estado, através da Secreta-
ria da Cultura, atribuirá, 
todos os anos, o Prêmio 
Estímulo à artistas circen-
ses, no valor de CZ$ 400 
mil. A secretária Bete Men-
des afirma que o prêmio 
objetiva estimular as ati-
vidades circenses em São 
Paulo, considerando a im-
portância de auxiliar os ar-
tistas que não possuem as 
condições necessárias para 
o desempenho de suas ati-
vidades. 

Os premiados serão sele-
cionados por uma comis-
são julgadora composta 
por representantes do Ins-
tituto Nacional de Artes 
Cênicas, do Ministério dn 

Cultura, da Secretaria da 
Cultura e do Sindicato dos 
Artistas e Técnicos em es-
petáculos dc diversão do 
Estado de São Paulo. O 
Prêmio estímulo à artistas 
circenses será entregue to-
dos os anos no "Dia Inter-
nacional do Palhaço", 10 
de novembro. 

ARTES - Odilla Mestri-
ner, uma das artistas ribei-
rãopretanas de maior pro-
jeção no momento, abriu 
no último dia 10 na Blue 
Life Galeria de Arte, uma 
mostra das obras cataloga-
das no livro que leva o seu 
nome e foi escrito por Ja-
cob Klintowits. A mostra 
fica aberta até 4 de dezem-
bro e a Blue Life fica na 
Avenida Rebouças, 1385, 
São Paulo. 

LANÇAMENTO - Já es-
tá chegando nas bancas.'de 
todo o Brasil o Almanaque 
Abril 88 que este ano con-
tém 768 páginas repletas 
de história e atualidade. 
Um trabalho útil na escola, 
no trabalho, em casa que 
debate e esclarece dúvidas 
sobre Política, Artes, Ciên-
cias, Esporte, Economia, 
Agropecuária, religião, co-
municações, história uni-
versal, enfim fatos e perso-
nalidades que fizeram a 
história do Brasil e do 
mundo até hoje. 

UNIVERSIDADES FE-
DERAIS - Os funcionários 
das Universidades Federais 
e Autarquias decidem ho-
je, cm Salvador, numa as-

sembléia Federal da Bahia, 
se entrarão em greve na 
próxima terça-feira. Os ser-
vidores das universidades 
reivindicam reajuste sala-
rial de 59,35 por cento e 
o i enquadramento > da ca-
tegoria no plano de cargos 
e salários do Ministério da 
Educação, aprovado este 
ano pelo governo. A presi 
dente da Federação das 
Associações dos Servido-
res das Universidades Bra-
sileiras, Vânia Galvâo, le-
vou ontem as reivindica-
ções dos funcionários ao 
Ministério da Educação, 
Hugo Napoleão, que pro-
meteu estudar a questão. 

RECITAL - A informa-
ção de que a professora 
Nailda Pereira Lins é a 
coordenadora do recital 
dos alunos da Escola de 
Música do Instituto Meto-
dista Educadional de Ri-
beirão Preto, já é um im-
portante indicador da qua-
lidade da apresentação de 
hoje, logo mais às 20 horas 
na rua Florêncio de Abreu, 
714. 

No programa estão in-
cluídas peças de Villa Lo-
bos, Mark Nevin, Hoffman 
Chopin, Schumann, Bee-
thoven, Bach, Debussy, 
Nazareth e Clarisse Leite 
entre outros. O espetáculo 
conta com a participação 
de 41 estudantes da Escola 
de Música do Instituto Me-
todista. Bntrada franca. 

"Gatos e Luas" - tela 
da artista plástica Odilla 
Mestriner . 


