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Na abertura das solenidades, o presidente da UNIMED, dr. Ri-
cardo Guaraldo 

Gasal Rosvita - Reginaldo Ferreira Viana, a artista Odila Mestri-
nér e o casal Elisangela - Ricardo Guaraldo 

Casal Dora - Fernando Vieira Dantas descerra a foto em homena-
gem ao ex-presidente 

Espaço Cultural Unimed promove abertura da exposição da artista Odila Mestrinér 

Marcando o início de 
nova fase de atividades 
do ESPAÇO CULTU-
RAL UNIMED, à rua 
Lafayete, 789, a direto-
ria da UNIMED promo-
veu sexta-feira, às 21 
horas, a inauguração da 
exposição "Ver/Rever" 
da artista plástica ribei-
rão-pretana Odila Mes-
trinér. . O importante 
evento cultural foi deci-
didamente prestigiado, 
com a presença de des-
tacadas figuras. de nos-
sos meios sociais e em-
presariais. A mostra de 
arte, com trabalhos de 
Odila Mestrinér, pintu-
ras e desenhos dos aúos 
80 e 90, poderá ser vi-
sitada até o dia 30 deste 
mês, no horário das 8 ãs 
18 horas. 

SOLENIDADES 
Na abertura das sole-

nidades, o dr. Ricardo 
Guaraldo, presidente da 
UNIMED, ressaltou 
a importância do evento 
e o trabalho realizado 
pelòs presidente que o 
antecederam à frente da-
Cooperativa. Em segui-

. da,; falou o dr. José Ga-
Iatti Júnior, cuja parcela 
de colaboração ao de-
senvolvimento da UNI-
MED também foi das 
mais importantes. Em 
nome da Federação das 
UNIMEDS do Estado, 
falou o dr. Antônio Al-
berto de Felicio, que 
também presidiu a 
UNIMED. O ex-presi-
dente, dr.y Fernando 

.Vieira Dantas, homena-
geado com a inaugura-
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ção de sua foto, além de 
agradecer a homenagem, 
destacou o trabalho de 
equipe que vem sendo 
realizado. Outra palavra 
de destaque foi a do dr. 
Reginaldo Ferreira Via-
na, diretor de marketing, 
que manifestou o grande 
interesse em dar seqüên-
cia ao trabalho que vem 
sendo feito em favor da 
cultura de nossa cidade. 
O Curador do Espaço 
Cultural, dr. Jaques 
Bartolomeo, ressaltou a 
importância do apoio 
que vem sendo dado à 
cultura de Ribeirão 
Preto, atravé,s do Espaço 
Cultural UNIMED. Fi-
nalmente, usou da pala-
vra a artista Odila Mes-
trinér, que em nome da 
classe agradeceu o 

grande apoio e incentivo 
da UNIMED de Ribei-
rão Prèto. Logo após as 
solenidades, os presen-
tes firam recepcionados 
com um coquetél, servi-
do pelo Buffet Nacional, 
sob o comando de Assad 
Secaf. Nota 10. 

FOTO DO EX-
PRESIDENTE 

Como parte das sole-
nidades, foi' inaugurada 
a foto do ex-presidente, 
dr. Fernando Viana 
Dantas, que passa a in-
tegrar a Galeria dos ex-
presidente. Homenagem 
das mais justas, pelo 
muito que o dr. Dantas 
fez e vem fazendo pela « 
UNIMED. A foto foi 
descerrada pelo casal 
Dora - dr. Fernando 

Vieira Dantas, ao lado 
dos filhos. Momentos de 
muita emoção e de ale-
gria. 

DESTAQUES 
Presentes às soleni-

dades, entre outras figu-
ras de destaque, os srs. 
Ricardo Guaraldo e se-
nhora, Pedro Antônio 
Palocci e senhora, An-
tônio Alberto de Felicio 
e senhora, Fernando 
Vieira Dantas e senhora, 
Reginaldo Ferreira Via-
na e senhora, Jorge Nas-
sif Neto e senhora, 
Humberto. Jorge Isac, 
Carlos Alberto Taveira, 
Líno Strambi e senhora, 
casais Clezia - Antônio 
Carlos Rocha e Ana Lú-
cia - Cláudio Leoni, da 
Segram do Brasil; Rei-

Vicente Seixas, Ricardo Guaraldo, Jaques Bartolomeo, 
Carlos Alberto Taveira, Odila Mestrinér e o casal Uno 
Strambi 

naldo Vicentini (dire-
tor), Cláudio Màrtins 

- (gerente geral) e Maurí-
cio Pinha (gerente) do 
Banco Bandeirantes), 
Vicente Seixas, Fábio 
Luz, Virgínia A. Souza, 

Eduardo Zuccolotto, Al-
fredo José Lima, Paulo 
César Bin, Wagner 
Gueleri e senhora, Wal-
ter Luiz Santos Paiva e 
senhora, Raimundo 
Nutti e Marcelo Mattar. 

Carlos Alberto Tavei-
ra, Marcelo Mattar, 
Pedro Antônio Paloçci, 
Humberto Jorge -Isac e . 
Antônio Alberto de 
Felicio 

Casais Angela - Wag-
ner Gueleri (diretor da 
UNIMED) e Clezia -
Antônio Carlos Rocha 
(da Seagram do Brasil) 


