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• CASA DA CULTURA 

A Galeria de Arte da Casa da Cul-
tura está apresentando a exposição 
dos artistas professores da Escola de 
Belas Artes "Cândido Portinari". A ex-
posição traz trabalhos de 10 artistas, 
entre eles Thirso Cruz, Ary de Lazza-
ri, Arnaldo Mulin e outros. A mostra 
homenageia ainda a memória do pro-
fessor Antonio Palocci. A Casa da 
Cultura pode ser visitada de segunda 
a sábado, das 8 às 18hs. 

• II CONCURSO HISTÓRIA 
DA HOMEOPATIA 

O Museu de Homeopatia Abrahão 
Brickmann realiza o II Concurso 
Histórico da Homeopatia. Qualquer 
pessoa interessada poderá participar, 
os trabalhos deverão ser enviados até 
o dia 30 de junho. Os premiados 
serão apresentados durante a VII 
Semana Homeopática de Ribeirão 
Preto. Inscrições e informações na 
av. Independência, 903 - tel. 
636-5065. 

• ITAÚ GALERIA 

A Itaú Galeria de Arte iniciou seu 
programa de 1989 com a mostra de 
objetos do escultor Júlio Pereira. A 
exposição reúne 25 objetos combi-
nando madeira e alumínio. Essencial-
mente abstratos, os trabalhos não 
apresentam tema ou discussão. A Itaú 
Galeria fica à rua Quintino Bocaiúva, 

444, aberta de segunda a sexta, das 
10 às 18hs. 

• PAULO AUTRAN EM RIBEIRÃO 

Na programação deste ano do 
Teatro Municipal um dos maiores des-
taques é a presença de Paulo Autran 
nos palcos da cidade. A peça é Sol-
ness, de Henrik Ibsen. As apresen-
tações em Ribeirão serão nos dias 9, 
10 11 e 12 de março. 

• GALERIA RIBEIRÃO PRETO 

Estão expondo suas obras na Ga-
leria Ribeirão Preto de Arte os artis-
tas: Simon Franco, Iberê Camargo, 
Amilcar de Castro, Dante Veloni, Odil-
la__Mestriner e Wesley Duke Lee, 
além de outros. A exposição pode ser 
vista de segunda à sábado, das 8 às 
18 hs. A Galeria Ribeirão Preto fica à 
av. Nove de Julho, 1903. 

• ALDEMIR MARTINS NO 
RIBEIRÃOSHOPPING 

O "Paço das Artes do Ribeirão-
Shopping" está apresentando durante 
este mês a exposição de Aldemir Mar-
tins. O artista plástico de renome na-
cional trouxe para o RibeirãoShopping 
30 de suas melhores gravuras. Seus 
temas giram sempre em torno do am-
biente tipicamente nordestino. As 
obras poderão ser vistas de segunda 
à sábado, das 9 às 21 hs, na Praça 
Central do RibeirãoShopping, até dia 
28 deste mês. 

• FESTA BAIANA 

O Stream Palace realizará nos 
próximos dias 10 e- 11, uma Festa 
Baiana. Pratos típicos, bebidas e fru-
tas nordestinas serão servidos duran-
te o jantar, no restaurante Atenas do 
Hotel. A organização da Festa trará 
também grupos folclóricos e musicais 
da Bahia para darem o clima. Os con-
vites poderão ser adquiridos no pró-
prio Hotel. 

© VÍDEO SESC 

A programação de vídeo do Sesc 
vai até terça-feira, dia 28.. Os filmes a 
serem exibidos são: dia 25,15hs, Vir-
gem Queen.. Dia 26, 15hs - Barbie. 
Dia 27, 20hs - A Casa das Sombras. 
Dia 28, 20hs. Os Olhos de Laura 
Mars. A exibição dos filmes tem en-
trada gratuita. O sesc fica à rua Tibi-
riçá, 50. 

• CAMINHADA DO CALVARIO 

As inscrições estão abertas para 
quem quiser participar como figurante 
da encenação da Caminhada do 
Calvário. A Caminhada, que acontece 
todos os anos na sexta-feira da 
Paixão, é coordenada pelo ator Ru-
bens Guerra. Neste ano a encenação 
será no dia 24. O percurso traçado 
pela Secretaria da Cultura tem como 
saída a esplanada do Teatro Pedro II 
e chegada no Alto do São Bento. 


