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Abertura da La Semana de Arte e Cultura 
Conforme foi amplamente 

divulgado inaugurcu-se se-
gunda feira, a l . a Semana 
de Arte e Cultura no Sala-
da Societá Dante Alighie-
ri. 

A solenidade de abertura 
cantou com a presença de' 
digníssimas autoridades mu 
nicipais, bem ccmo pessoas 
de alto relevo em nosso 
meio sccial-cultural. 

Primeiramente dirigiu-se 
ao público c Dr. Alpheu 
Gasparini, diretcr do. De-
partamento de Educação e 
Cultura da Prefeitura, ex-
plicando objetivamente o 
alto significado da Semana, 
mcstrando-se ainda satis-
feitíssimo ec:m a qualidade 
e quantidade da platéia, 
presente, cumpre-nos acres 
centar que as dependências 
d salão de conferências ses 
tava completamente toma-
da apesar das chuvas. 

D-sse ainda c Dr. Alpheu 
Gasparini qus outras se-
manas de Artes- e Cultura 
ce seguirão dada. a boa re-

ceptibilidade encontrada em 
n •••!£ meio intelectual. 

Em seguida fez a apre-
ren ação do palestrante da 
noite Dr. Nosor Rodrigues 
da. Silva, Inspetor da Dele-
gacia d: Ensino Secúnda-
r o, passando-lhe a pala-
vra . 

Dr. Nosor Rodrigues da 
Silva, primeiramente agra-
c i ceu c convite feito pelo 
professar Demótene Mari-
nottc para ser c palestran 
te, e, dentro de unia rnodés 
tia que lhe é peculiar, disse 
que não era merecedor de 
tamanha honraria em falar 
poiante tão seleto público. 

A seguir, dentro do tema 
r.! vi ie dissertou sebre a 
Educação de maneira con-
cisa e* clara, demonstrando 
conhecedor. profundo dos 
problemas educacionais não 
ió municipais mas também 
estadual e nacional. Expli-
cou o objetive das novas 
diretrizes de base e o méte 
do psicogenétic: . Método 

êsse onde o profes-c-r é pa-
ci-nte e c aluno agente. 

Nêsse método sã-o forma-
dos, grupos de rsesquisa so-
bre determinada assunte. 
Os alunos ao formarem o 
grupo escolhem um lidei; 
per meie da soei' mefria. 
Se o líder não êle é afasta-
do pelos proprics compa-
nheiros do grupo sem inter 
ferencia do professor bem 
ccmo c s improdutivos são 
afastados peles colegas. 

Após a palestra do Dr. 
Nosor R. da Silva, êsse, re 
tstndeu à uma série de per 
guntas feita pela platéia o 
que demonstrou que a mes-
ma estava realmente inte-
ressada, em dar sua colabo-
ração na solução dos sérios 
problemas enfrentados pela 
educação nacional, bem co-
mo ilustrar-se sobre o as-
sunto . 

No. setor Arte notamos ; 
que cs mais diferentes: Bair 
ros de Ribeirão Prêto estão 
representados nesta amos-
tra . 

Da Vila Virgínia expõe 
Mauro Amauii d.e Lima: de 
Santa Cruz do José Jaçques 
Thivso Cruz; dos Campos 
Eliíe-cs, Ary de Lazzari; 
Waldemar Pantini. Arnaldo 
Mulin, e Hilda Soares da 
Silva; da Vila Tibério; An-
tonio Varaldi Filho; do 
Barracão, Leopoldo Lima. 

Maria Bernadette Sotte-
to, Antonio Palocci. Adelai-
de Sampaio, Lurdes Sam-
paio, Odiia. Mestrine-r, Anto 
nio Spano Neto, Francisco 
Amendola, Luiz Carlos Ma-
galini, Orpheu Branchini, 
Dr. Cesário Horta, Fernan-
do Basseli, Antonio DOna-
deli, Lurdes Grupner, Mir-
ley Pereira Freitas e Nidia 
Molinari todos representan 
do- c- Centro, ainda. Flávio 
Dandréa representante da 
Fazenda Mente. Alegre. 

Parabéns ao Departamen 
to de Educação e Cultura 
e Ensino de Idiomas Yázigi 
pe;r esta e-tupenda amostra 
artislicc-cultural de nossa 
terra. 

Ribeirã.opretano, continue 
prestigiando a Semana de~ 
Arte e Cultura para o en-
grandecimento artistic-e-cul-
tural de nossa cafe-cap. 


