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DIA 3 DE OUTUBRO 

estival de Pintura d o instituto 
e Edu(âcão «Otoniel 

Organizado pelo Institu-
to de Educação "Oi-or^1 

Mota", o l . o FESTIVAL DE 
PINTURA terá inicio no 
dia 3 de outubro. A expo-
sição será montada à rua 
Prudente de Moraes, 764, no 
prédio do estabelecimento, 
e será aberta ao público do 
dia 3 a 18 de nntubr^ du-
rante os horários de aula. 

FINALIDADE 
Serão expostos mais de 

500 quadros nintados pelos ; 
alunos do I .E .O .M. Não j 
são obras de artistas, mas ! 

| sim pinturas expontâneas 
1 feitas com a finalidade de 

afirmar a capacidade cria-
dora da juventude, e uni 
" ' imeiro contato com a ar-
te. 

PROGRAMA 
A promoção cultural está | 

estruturada desta maneira: 
Dia 3 de Outubro: inaugu-
ração do " l . o FesMval de 
Pintura", às 17.31 h o n s e 
paleara do nrof Josó Ben-
to Ferraz: Dia 18 de outu-
bro- às 17 30 horas, entre-
ga de troféus e medalhas 
=os aimorés dos auadros 
1q>-r~ldO- " ' q]p-frq r̂ o i - o -
fessor Pedro Manuel Gis-

COMISSÕES 
O festival foi ' organizado 

pela comissão executiva for 
mada relo dr. R o m r n Bar-
bo-.a, nref. .Torpe Mar+ins 
Rpiropulos e dr. Divo Ma-

rino, em colaboração com 
as alunas do Curso Normal 
Ar. tr«-'i 'v <•> de Eouca .ao 

."Otoniel Mota". Fcram es-
coiiuaus os beguin es no-
mes de artistas e intelec-
tuais de Ribeirão Pré to pa-
ra compor as comissões de 

seleção e premiação: Odila 
Mes frinef, Antonio Palocci 
Jaime Zeiger, Bassano Vac-
carini, Moacir Araujo. A-
mendola, Floriane.e Guima-
rães Aneu Branchini. Pe-
dro Manuel Gismondi e Jo -
se Benio Ferra«. 


