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LAUREADA EM DESENHO NO IV 5/5 I A O J)E ARTE RE-

LIGIOSA D A GRANDE CIDADE DO PARAMA' A 
ARTISTA RIBEIRÂOPRETANA 

Mais Uma vez, a consagra-
da de;i:nhista ribeirãQpreta-
na Odila Mestriner projeta o 
nome de Ribeirão Prêto em 
torras distantes, conquistan-
do o prêmio aquisição do IV 
Salão tíe Arte Religiosa que 
anualmente se realiza na 
gratnd© cidade paranaense, 
Londrina, onde Odila ante-
riormente já expôs e conse-
guiu expressivas láureas. 

Ríleya notar que de São 
Paulo, participaram oito ar-
tistas, sendo Odila Mestriner 
a única premiada. Os demais 
prêmios couberam a elemen-
tos da Guanabara, do Para-
ná e do Estado d 0 Rio, o que 
representa, sem dúvida signi-
ficativa vitória para a arte e 
a cultura da no.sa terra. 

A artista premiada, figura 
bastante conhecida e presti-
giada em todos os setores ar-
tísticos do país, pois normal-
mente integra tôdas as mani-
festações relacionadas com as 
artes plásticas em, todo o 
território nacional, possuin-

do uma rica bagagem de pre-
miações e menções honrcsis, 
além de. incondicionais, , l ou-
vores da crítica especializada, 
que a consagraram definitiva-
mente, representa para Ribei-
rão Prêto uma das mais alt,!-: 
expressões da cultura e da 
arte, alem de ser elemento 
imbuído da sua responsabili-
dade no campo estético e so-
cial, participando efí tivamen- -
te de todos os movimetos 
que visem melhoria do am-
biente artístico da região, se-
ja com exposições de seus 
trabalhos ou seja, cawo aca-
ba de. acontecer, integrante a 
valorosa equipe de ideai1.; tas 
que acabam de fundar o Mu-
seu de Arte de Ribeirão Prê-
to provisoriamente instalado 
00 edifício do SESC. 

Ao grande valor de nossa 
terra, que é Odila Mestríner, 
patenteamos nessas bòmc-
nagj:ns assim como à cidade 
de Ribeirão Preto, que é quem 
mais ganha eras. a vitória tia 
artista. 


