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A CONSAGRADA DESENHISTA LOCAL LE-
VANTOU O l .o PREMIO DE DESENHO DO DE-
PARTAMENTO DE CULTURA DE LONDRINA 

— (PARANA') 
Mais «ma vez, Ribeirão 

Prêto tem a satisfação da 
ver premiado um artista lo 
cal - Desta vez, coube à co. 
nhecida e assaz laureada ar-
tista ribeirão pretana Odila 
Mestriner, que tendo Parti 
cipado do II Salão de Arte 
Religiosa Brasileira, promo. 
Vido pe1^ Departamento de 
Cultura da Secretaria de 
Educação e Cultura do Pa 
raná e pelo Conselho Muni 
cipal d:í Cultura da Prefei 
tura Municipal de Londrina, 
e realizado d e 10 a 30 de 
setembro dêste ano, ali teve 
premiado ",eu desenho "Pas 
Saros do Senhor" ( l . o prê 
mio de desenho "Departa_ 
iriento de Cultura"). 

Desnecessário será enca 
reçer o valor dessa artista 
conterrânea, Pois tem parti 
cipado das mais importantes 
mostras de arte do país, cias 
s ficada cinco vezes para 
participar da Bienal de Ar. 
te de S . Paulo, sendo de. 
tentora de lim sem número 
de prêmios e menções hon 
roSas. de maneira a não ser 
exagero afirmar Se que Odi-

la' é, na atualidade, a artis. 
ta mais premiada do inter.or 
d e São Paulo. 

Participaram da Comissão 
de seleção e premiação, os 
seguintes elementos : Pa. 
dro Manuel (Gismondi (S-
Paulo), critico de arte, pro 
fínsor do Museu. d e Arte 
Contemporânea da USP e 
Diretor da Escola de Artes 
Plásticas ds Ribeirão Piêto; 
Danúbio Villanil Uoiiçalves 
(Rio Grande >do Sul), artis 

eravador, Diretor e pro. 
fessor de gravura ao ateliê 
Livre da Div.são Qe Cultura 
da SMEC de Porto Alegre; 
Enn':o Marques Ferreira 
(Paraná), artista plástico, 
Diretor do Departamento ae 
Cultura do Estado do Para-
ná. 

Estão de parabéns, pois, 
não só a artista premiada e 
seus familiares, a conceitua 
da família Mestriner, como 
também a cidade de Ribei . 
rã o Prêto, cujcs foros de 
cultura mais se afirmam, 

-graças ao valor de seus fi-
lhos privilegiados que se de_ 
dicam às coisas do espírito. 


