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D E S T A Q U E S 
Prof . Rubem Cione fci 

reeleit:. n 0 último sábado, 
presidente da Academia Ri -
beirãopretana de Letras. A 
diretoria, fcrmada por va-
lores da intelectualidade ri-
beirãopretana. c n t a , além 
dc^prcf. Cione. com os se-
guintes membros: pr : f . Se-
bastão Fernandes' Palma 
(vice);Silvio- Riciardi (se-
cretário); Machado Sant'a-
na (tesoureiro); dr. João 
Palma Guião (diretor do 
cerimonial); prof. Jcsé 
Bento Faria Ferraz (biblio-
tecário) . 

Antonio Biarieo, presi-
dente da Dante Alighieri, 
e :tá empenhado, de corpo 
e alma, na organização da 
tradicional festa de Natal 
em que aquela entidade 
distribui genercs alimentí-
cios e brinquedos às famí-
lias prbres. A festa, neste 
ano, deverá alcançar um 
sucesso muita • maior; para 

tanto, sem esmorecimento, 
se , empenha o . Antonio Bi -
anca e Cs seus companhei-
ros de diretoria. 

L e m b r e t e " 
Ajude a APAE. De você 

depende a recuderação de 
uma criança excepcional. 

Fulvia. desde sábado,, na 
Sociedade Recreativa e de 
Esportes, está expondo o.? 
seus trabalhes. Uma expo-
sição das mais significati-
vas- e que c:ntcu, em sua 
inauguração, c"m a pre-
sença de t-"do o mundo ar-
tística de Ribeirão Prêto. 
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Prof . Pedro Manuel Gis-
mendi, diretor da Faculda-
de de Artes P ásticas. c">-
mandru o grupo de artistas 
aue esteve, domingo, em 
"Poder Jovem". Grupes dos 
mais expressivos e consíi-
tuido por Fulvia, Odila 
Me-trine". Leonelo Berti, 
Tânia e Ulieno que, p~r u-
ma • hera. através daquêle 
n:>j»; programa, debateu os 
pr:-b'emas enfrentados pe-
la arte em nossa cidade. 

Prof. Ruben Cláudio Mo-
reira e profa. A.racy Velho 
já estãe organizando a i; ó-
xima excursão do Centro 
do Prcfés"orado. O objeti-
vo, desta feita, é Araxá e os 
interesados em ~e inscre-
ver devem discar o 4824: 

Profl. Eduardo R muni-
do de Souza e«tá. organi-
zando para. -o- nróxim - sá-
bado, na Bambinr, jantar 
festivo para entrega de cer-
tificados aos acadêmicos 
que atuaram na operação 
regional do "Projeto Ron-
do.»''. 

— BJBEIRãi 

C U L T U R A 
Ultimamente, através do nosso 

"Poder Jovem", na Brasiliense, temos 
dado, ao movimento artístico de Ri-

beirão Preto, o destaque merecido. 
Assim é que,, no sábado, levamos aos 
nossos ouvintes as palavras de Pe-
dro Manuel Gismondi, Odila Mes-
triner e Leonelo Berti, nomes con-
sagrados no panorama da arte plásti-
ca, conceituando e definindo situa-
ções. Também os jovens puderam 


