
VISITAÇÃO ABERTA PARA A "I MOSTRA DE BRINQUEDOS ANTIGOS - MEMÓRIAS E BRINQUEDOS"

   

Está aberta para visitação a “I Mostra de Brinquedos Antigos - Memórias e Brinquedos&quot;,
na Fundação Pró-Memória de São Carlos, que pode ser vista de segunda a sexta-feira, de 8h
às 18h. A entrada é gratuita.

  

    

  

   A mostra reúne cerca de 30 brinquedos das décadas de 1970 e 1980, que pertencem à
colecionadora são-carlense, Sylvana Almeida. “Estou muito feliz em contribuir com esta mostra.
São brinquedos guardados desde a minha infância. Aceitei o convite da Fundação, devido ao
trabalho sério desenvolvido pelo diretor presidente Luis Carlos Triques e sua equipe”, disse a
colecionadora.

  

    

  

   Visitando a mostra, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade
“Amai-vos”, Alice Altomani, elogiou a coleção. “A Sylvana está de parabéns por guardar e
conservar tantos brinquedos que nos trazem ótimas lembranças. Muitos dos brinquedos aqui
expostos fizeram parte da infância de minhas filhas. Parabenizo também a Fundação
Pró-Memória por promover essa mostra incrível e permitir que a população relembre dos
brinquedos”, comentou.

  

    

  

   Segundo a Assessora de Projetos Especiais da Fundação Pró-Memória, Marli Zotesso, a
mostra é em comemoração ao Natal e período de férias. “É uma coletânea de brinquedos
clássicos dos anos 1970 e 1980 da colecionadora Sylvana, que nos atendeu com muito
carinho. A importância da mostra é relembrar e conhecer um pouco da evolução desses
brinquedos. A mostra pode ser vista até 12 de fevereiro de 2015, período de férias das
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crianças”, completou.

  

    

  

   SERVIÇO:

  

   “I Mostra de Brinquedos Antigos - Memórias e Brinquedos&quot; - Coleção particular de
Sylvana Almeida

  

   Data: até 12 de fevereiro de 2015

  

   Horário: visitação de segunda a sexta-feira, dàs 08h00 às 18h00

  

   Local: Fundação Pró-Memória - Estação Cultura (Praça Antonio Prado, s/nº). ENTRADA
GRATUITA

  

    

  

   (12/12/2014)
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