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.................................. N iter.õ i........... . em  . .  0.7.. de . .  outubro..........de . 19.91.
Divisão de Artes Plãsticas/Departamento de Difusão Cultural
lima. Sra. Giodana Holanda - Coordenadora Geral da Escola de 
Artes Visugis do Parque Lagesolicitação faz , <->/> i n ,Of. n’ ObQAH

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Senhora Coordenadora

A Universidade Federal Fluminense, através da 
Divisão de Artes Plásticas, pretende atualizar o cadastro 
de artistas plásticos, críticos de arte e imprensa para 
que possa minimizar os custos de remessa de correspondên
cia postal.

Dada a importância cultural que a Escola de Ar
tes Visuais do Parque Lage ocupa em nosso país, solicita
mos a V.S3. uma cópia das suas listagens.

Contando com o espírito público de V.Sâ., ante
cipadamente, agradecemos a liberação daquele material, 
subscrevo-me com a máxima estima e consideração.

Cordialmente,

SONIA ALMEIDA ^/MAR^RETe/ ABREU
Diretora do Departamento Coordenadora^da Divisão
de Difusão Cultural de Artes Plásticas
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