
Conforme noticiam os grau 
tíss orgãos da Cap ta.l do Es-
tado, setenta e se's dos 125 
artistas de Eão Paulo e dos 
listados sulinas, que se ins-
creveram à II B^na l Nacio-
nal de Artes Plásticas da 
Bahia, tiveram s.'us trabalhos 
classificados, de acordo com 
a decisão do Juri de seleção, 
formado por Mário Barata , 
Juarez Paraiso Genaro de 

CarvalVn, R-ginaldo Esteveç e 
Wálter Zanini . 

PARTICIPAÇÃO 
De Ribeirão Pr~ l o foram 

ace tos « participarão da im-
portante promoção artis ' ica: 
Odila Mestriner, com c'nco 
trabalhos na Socção de Pin-
tura: Adelaide Sampaio (Del-
ly), c -m cinco trahalhos na 

Gecção de D senho; Ulieno 
S - r g o Cicci. com três t raba-
lhos na seceão de Do- enhos e 
Mar'a Melena Sponch ! ado com 
três trabalhos na Secção d? 
Objetos. 

Revela not ar que Odila Mes 
t r inr r e Adelaide Sampaio sã) 
artistas consagradas pela cri-
tica nacional e muito tem con 
tribuido para a projeção e r e -

nome de Ribeirão Pre 'o m 
campo das artes em todo o 
País, a pa=so que Ulieno Per 
píío Cicci e Mjaria Helena 
Sponchiado são elementos jo-
vem, i n x a n t e s nas artes piás 
ticas, mas já apresentando va-
lores estéticos que os tornam 
alvissareiras promessas para 
nossa arte, posto a 'nda este-
jam ligados aos cursos de nos-

sa Faculdade de Artes Plás-
ticas. 

E' p "is, d ig ia dos ma or s 
encômiçs a vitoria dos nos-
sos artista?, que com seu \z-
bor e-iético levaram atem tías 
f ronte : ras do Estado o nome 
e a cultura de Ribeirão Preto. 
p : r outro lado, a Bahia terá 
oportun dade de ver o que é 
que os nossos artistas tem dè 
valor. 


