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Fachada de prédio 
vai ganhar painel artístico 
Segunda fase do projeto de restauração do Alto do São Bento terá início logo após revi-
talização de obras do jardim 
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A Secretaria Municipal da 
Cultura tem desenvolvido di-
versas ações que estão resul-
tando na revitalização do Alto 
do São Bento, um dos cartões 
postais da cidade. O traba-
lho, que busca a valorização 
da cultura e da memória, que 
começou pelas obras de ar-
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Essa 
iniciativa é, na 
verdade, uma 
homenagem 
que o governo 
municipal 
deseja fazer a 
Mestriner, que 
tanto significou 
e representou 
para o mundo 
das artes 

tes ao redor do órgão, passa 
agora pela fase do paisagis-
mo, implantação de sistema 
de irrigação e iluminação. 

Na primeira fase, ainda 
em execução, as obras dos 
artistas plásticos Bassano 
Vaccarini e Thirso Cruz ti-
veram prioridades. Elas pas-
saram por processo de res-

tauração. A conclusão desta 
etapa ocorre em fevereiro, 
sendo seguida pela fase que 
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consiste na instalação de 
uma obra da artista plásti-
ca Òdila Mestriner no pai-
nel do prédio da Secretaria 
da Cultura. O investimento 
nessa fase é de R$ 300 mil. 

De acordo com Adriana 
Silva, secretária da Cultura de 
Ribeirão Preto, essa iniciativa 
é, na verdade, uma homena-
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gem que o governo municipal 
deseja fazer a Mestriner, que 
tanto significou e represen-
tou para o mundo das artes. 

Para a secretária da Cul-
tura, Adriana Silva, todo 
esse projeto é importante 
no sentido de permitir que 
o ribeirão-pretano mante-
nha relações afetivas com a 
cidade, além da preservação 
da história. "Este projeto foi 
estudado a longo prazo e 
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