Belém-PA,

05 de junho de 1991

Prezado Senhor,

Estamos enviando as fichas do X SALÃO ARTE PARÃ.
Gostaríamos de contar com a contribuição dos senhores, no sen tido de divulgar o Salão que tem sua inscrição prevista para

o

período de 01 a 23 de agosto de 1991.

Acreditamos ser o número de fichas suficiente
mas caso não seja, teremos o maior prazer em enviar mais.

,

Para

que isto ocorra basta entrar em contacto conosco, no endereço :
Rua Gaspar Viana, 253 - Bairro Comércio - Belém-PA, ou pelo fo
ne: (091) 222 .30 .00 R-142 ou 125.
Este é o décimo Salão e comemoramos nosso déci
mo aniversário.Mandaremos programação da nossa comemoração

, a

seguir.
Desde já agradecemos,

Diretora Executiva da Fundção Romulo Maiorana.

Tua Gaspar Viana, 2&3-CGC 4260683/0001-77 - Fona 222-3000 - Ramal 141 - Telex: (091)1026 - Telegramas: JORNALIBERAL - Cx.Postal. 498-Belêm, Pará, Brasil.
Registrada no Conselho Nacional de Serviço Social - Coní Processo n° 248. 674/82 - Declarada de Utilidade Pública pelo Governo do Estado do Pará.
Reconhecida de Imunidade Tributária, conforme Decreto n° 17.818/86 PMB.
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