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A .FINALIDADE -TÉ COLABORAR COM O PREFEITO ELEITO NA SOLUÇÃO DE 

rKUBLfclVlAS. CULTUKAIS) DA CIDADE ' 

Promovida por um grupo 
de Intelectuais e art istas de 
Ribeirão Preto, a frente dos 
quais se encontram figuras 
destacadas do' mundo &rtís~; 
tico, como BàSsano Vaccari-
ni. ' Odila Mcsfrinor. Mário' 
Moreira Chaves, Divo Mari-
uo. Júlio Jo-.é .Chiavenato, 

S Vicente Teodoro de Souza e 
muitos outros, ter:'t lugar ho-
je, às 20 horas no atellér si-
tuado à rua Alvares Cabral, 
n . o 1!04, ura conolnvc f ran-
camente aberto para todas 
as pessoas' interessadas em 

elaborar para os angusciosos 
problemas da cultura em 
nossa terra e ene estiveram 
até o presente relegados se-
não esquecidos . dos poderes 
municipais. 

Nessa reunião serão dis-
cutidos três. pontos impor-
tantes: l . o Sugestões para 
escolha de uma lista .tiípli-
ce dé nor«en indicador -pa-
ra assumir a direção do De-
partamento Munic ia i de 
Cultura; 7. o Sugestões para 
a formação de Àssessória do 
referido. ÍSfpartanieotu in-
cluindo nomes de pessoas li -
gadas - a ciiitiu a ioen 1, para 
urna - colaboração efetiva com 
o Departamento de Cultura 
e prefeitura.'Municipal; ' - .o 
Busear ama fórmula para se-
eoíise«uir a nníáo de todos 
os artistas, e intelectuais:. da 
terra a fim de se obter me- i 
lhores resultados e maior 
incremento da cultura em 
Ribeirão Prèto. 

Para essa assembléia po-
pular, reclama-se a presen-

ça de todos quantos possa se 
interessar principalmente os 
elementos, dedicados às pro-
fissões ligadas . à cultura: 
artistàs profissionais, ama-
dores e aficionados de io-
das as artes, professores, 
nuisicistas de todos os gêne-
ros, inclusive de rrrasica jo -
vem (yé-ve, bossa nova e ou-
tras , jornalistas, radialis-
tas, estudantes, publicitários, 
desenhistas comerciais, fo-
tógrafos. etc. 

É. de se ressaltar o cará-
ter eminentemente demo-
crático que se nos antolha 
no govèrrio do novo -Prefeito 
de Ribeirão Preto, dr. An-
tônio Duarte Nogueira, que 
pela sua personalidade mo-
ral e senso de responsabili-
dade representa uma gran-
de esperança_para a popula-
ção ribeirãopretàna e, princi-
palmente, para os homens 
que lidam com arte e cultu-
ra . 


