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em se 
C municam-nos os or-

ganizadores do Museu de 
Arte de Ribeirão Preto O-
dila Mestriner e Bassatro 
Vaccarini, artistas plás-
ticos e o jornalista • Mario 
Moreira C h a v e , que a 
campanha para conse-
guir uma séde para insta-
lação do Mu eu de Ar ti- a 
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idade inicial, haverá uma 
> do dia 24 a 31 dêste mês, 
ra coletiva dos seguintes 
slaide Sampaio (Delly), 
•ini. Francisco Amêndola, 
f ^ ç T . f n T i c i l n R o r f í T 

ser criado em nossa ci-
dade, encontrou íavora-
vel repercussão no seio da 
sociedade locai, de manei-
ía que, em fins d e julho 
proximo passado ree-be 
ram do sr. Vaidemar Ro-
htrt ; , o.iretor do Centro 
Social "A iuonjo Caries 
Assunção", do SESC — 

- S v i ç o SJcial do Comer 
cio, em Ribeirão Pre^o, 
atenci. o of icio colocan-
do à disposição da novel 
entidade artística espaço-
so salão social, situado em 
í tu edificio próprio, à 
•ua Tibii içá n. 50. 

Por out r ; lado, a ins-
talação do Museu de Ar -
te de Ribeirão Preto, sob 
todos os aspectos, é acon 
tecimento fav ravei a di-
vulgação da arte no seio 
da população ribéirã-opre-
tana, porquanto estará lo-
calizado .em ponto cen-
tral da cidade, facil itando 
a vi itação a todos quan-
tos se interessem por ar-
te visual. 

Como atividade inicial, 
em feliz pré-inauguraçào 
participará, das ativida-
des culturais programa-
das pelo SESC, de 24 a 
31 do m-es de agosto c r-
rente, apresentando uma 
mostra coletiva de artis-
tas de Ribeirão Preto, in 
tegrada por elementos da 
maior expressão na; ar-
!>es plasticas: Adelaide 
Sampaio (Dslly) , Bassan-o 
Vaccarini, Francisco A-
mendola, Fulvia Gonç i l -
ves, Lionello Berti, Leo-
poldo Lima e Mauro A -
mauri Balducci L ima. 

Cabe ressaltar ainda 
que dr.. Valdemar Rober 
to, patenteado alto e at-
rito de compreensão éXs 
problemas culturais de 
Ribeirão Preto, exponta-
neamen-ts ofereceu „ o lo-
cal para instalação do 
nos o Museu de Arte, por • 
tíi.^30 indeterminado e 
sem nenhum encargo f i -
nanceiro para seus organi 
zadores, pcis está fun-
damente interessado na 
integração dessa entida-
le artística no pr: grama 
de atividades do Centro 

Social que tão proficien-
te mente dirige. 

Com o Museu de Ar-
te-, Ribeirão Preto enri-
quecei seu já valioso par-

que cultural, inscrevendo 
se no rol da cidades qu< 
sabem prestigiar as alivi 
d artes intelectuais de sui 
f i lhos. 


