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Laureada em defeenli»
na IV Salão, de Arte Re
ligiCisa da grande cidade do Paraná, a. artista ribeirãopretana.
Maisi uma vez, a consagrada desenhista ribeirãopretana Odila Mestriner
projeta 0 (nome d.; RibeiIfi-í Preto em terras distantes, conquistando o, prêmio aquisição do IV Salão
de Arte Religiosa que a riualmente
so realiza na
grande cidade paranaense, Londrina, onde Odila an
fericrmente já expôs e .cosi
seguiu expressivas láureas.
; Releva ncrtar que, d S.
Paulo, participaram 'cito
grandes artistas, sendo Odíla Mestriner a única premiada. Os demais prêmios
e uberam a elementos da
Guanabara, do Paraná e
• Cio Estaífci do Ria, o que re
presenta, sem dúvida, significativa vitória para a arte e a cuJtura da nossa
terra.
A artista premiada, figura basiante conhecida e
prestigiada em tcdos cs setore; anistie :s do país, pois.
'ii frmalmente integra todas a s manifestações relacionadas <4 m as .ar^es piás
ticas em todo o território
nacional, ptsouindo uma
ric a bagagem de premiações e menções honr sa",
além. da-, incondicionais t u
veres da crítica especializada, que a c:n iãg aram
definitivamente, representa para Ribeirão Prêtd, uxria das mais altas expressões da cul .ur;i e da arte,
além de ser elem n'-o imbuído da sua responsabilidade no canino estético e
,1( ciai, par'ícipandj efetivamente de t o d • ÍS m virneníos que visem melhoria artístico da região, seja com exposições de seu?
trabalhos cru seja,
acaba de acontecer, integran

do a valorosa equipe de idea
listas que acabam de f u n dar o Museu de Arte de Ri
beirão Prêtc, previsóriamente instalado no edifício do SESC.
Ao grande' valer de nossa
terra, que é Odila Mestri{ner, patenteamos nossas
homenagens, assim como à
cidade de Ribeirão Preto,
que é quem mais ganha
com a vitória da artista.
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— Uma sugestão, para você, que tem bom coração: no dia 12, dia da criança, lembre-se do Lar
Escola da Criança. Fica ali na Martim Afonso, na
Zona Dois. Lá existem 107 meninos. Ele merecem
sua atenção. Faça-os sorrir com sua animadora presença.
— As alunas da quarta série do Ginásio Estadual Vital Brasil irão promover no próximo dia 12,
no Clube Olímpico, o baile de coroação da rainha
do educandário dirigido pelo prof. Heráclito Sândano. Toninho e seu conjunto, de Lins, cadenciará as
danças.
— Para quem gosta de cousa boa (e quem não
gosta?) já está na praça a água minerial Primavera,
i de Camargo e possui propriedades alcalinas terrosas. Os pedidos pedem ser feitos pelo fone 2659.

— Quem está comandando a beleza é o Instituto Paulo, estabelecimento que possui renomados
técnicos e é atendido pelo proprietário. As melhores
e mais ornamentais perucas estão a sua espera.
— Não equipa seu escritório quem não quer. A
Belard, na Brasil, 4464, oferece a mais completa
Sinha de máauinas de escrever, móveis e cofres. Ah,.

