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Assunto

CONCURSO de Pintu
ra e Desenho, que esco
lhe as capas das listas 
telefônicas gaúchas, 
tem lançamento hoje, 
às 18h, na Pinacoteca 
do Margs. O concurso, 
promovido pela Listei e 
CRT, é aberto aos mo
radores do estado. O 
tema deste ano é a eco
logia, e os trabalhos 
devem ter a dimensão 
de 20,8 centímetros de 
largura por 27,5 de al
tura. Os prêmios vão 
de NCz$ 500,00 a NCz$ 
200,00. As inscrições 
podem ser feitas nos 
postos da CRT e no es
critório da Listei, até 
31 de julho.
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O tema do concurso este ano é 
Ecologia

Inscrições do 

concurso para 

capa da lista 

telefônica 

abrem hoje
Hoje, às 18h, na Pinacoteca 

do Margs, acontece o lança
mento das inscrições ao con
curso de pintura e desenho, 
tradicionalmente promovido 
pela Listei — Listas Telefôni
cas e a CRT. O concurso é 
aberto a todos os interessa
dos, residentes no Rio Grande 
do Sul. As inscrições seguem 
até dia 31 de julho, e as obras 
concorrentes deverão obede
cer às dimensões de 20,8 cm 
de largura e 27,5 cm de altura, 
tendo como tema este ano a 
Ecologia. O evento visa 
apoiar os talentos regionais e 
os melhores trabalhos servi
rão como capa às listas telefô
nicas de Porto Alegre e de 
diversas regiões do Estado.

Ao primeiro colocado será 
oferecido como prêmio, NCz$ 
500,00; ao 2o lugar, NCz$ 
300,00; e ao 3o lugar, NCz$ 
200,00. A ficha de inscrição e 
maiores informações podem 
ser obtidas junto à Listei e nos 
postos de serviços da CRT em 
todo o Rio Grande do Sul.

Os trabalhos deverão ser 
lacrados e endereçados ao 
Concurso Pintura e Desenho, 
nos postos de serviço da CRT 
ou na Listei, à Rua Dom Pe
dro II, 998, Higienópolis — 
CEP 90450 
gre/RS. Com o trabalho deve
rá ser entregue a ficha anexa 
ao regulamento, junto com o 
comprovante de naturalida
de ou domicílio do autor, que 
deverá anexar uma rápida 
justificativa da(s) idéia(s) a- 
presentada(s) e breve currí
culo.
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Ecologia é tema de concurso da Listei
Ver sua obra popularizada e admirada por 

milhares e milhares de pessoas é o sonho 
de todo o artista plástico. Nos últimos anos 
a Listei — Listas Telefônicas vem tomando 
realidade o desejo oos artistas locais, atra
vés da reaiização de um concurso, cuios tra
balhos vencedores passam a ilustrar as ca
pas das Listas Telefônicas de Porto Alegre 
e do interior do Estado. Em 1988 o tema 
do concurso foram as Missões Jesuíticas, 
e para este ano afirma o diretor das Listas,
Itamar Ziliotto, "optamos pela ecologia, um- 
tema de grande atualidade”. As inscrições 
já estão abertas e os trabalhos devem ser 
entregues até 31 de julho nos postos de ser
viço da CRT, ou na Listei, rua Dom Pedro agosto.

II, 998, Higienópolis, CEP 90.450. O julga
mento dos trabalhos será dia 24 de agosto 
e a divulgação dos resultados no dia 29 de
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Concurso de pintura e desenho
Ecologia é o tema deste ano do concurso de 

pintura e desenho, tradicionalmente promo
vido pela Listei - Listas Telefônicas e a CRT. O 
concurso é aberto a todos os interessados, 
residentes no Rio Grande do Sul e as inscrições 
seguem até dia 31 de julho. As obras concor
rentes deverão obedecer às dimensões de 
20,8cm de largura e 27,5cm de altura, sendo 
que cada artista poderá participar com até 
três originais inéditos, desde que permitam 
reproduções gráficas nas dimensões acima 
citadas. O evento visa apoiar os talentos 
regionais e os melhores trabalhos servirào 
como capa às listas telefônicas de Porto 
Alegre e de diversas regiões do Estado. Ao 
primeiro colocado será oferecido como prê
mio, NCz$500,00; ao 2o lugar, NCz$300,00; eao 
3o lugar, NCz$200,00. A ficha de inscriçáo e 
ma;ores informações podem ser obtidas junto 
à Listei e nos postos de serviços da CRT em 
todo o Rio Grande do Sul.

Conforme o regulamento do evento, a parti
cipação no concurso é aberta a artistas,

profissionais ou amadores, e o material a ser 
usado nos trabalhos fica por conta do concor
rente. Após o julgamento dos trabalhos - 
marcado para dia 24 de agosto, aqueles que 
não se classificarem poderão ser retirados 
pelos autores, devidamente identificados, 
com o prazo máximo de 30 dias. Os resultados 
serão divulgados dia 29 de agosto, após serem 
analisados por um júri composto por convida
dos, entre esses personalidades ligadas a 
atividades culturais. Caberá ao júri a decisão 
sobre eventuais casos não previstos no regu
lamento. Os trabalhos deverão ser lacrados e 
endereçados ao Concurso Pintura e Desenho, 
nos postos de serviço da CRT ou na Listei, à 
Rua Dom Pedro II, 998, Higienópolis - CEP 
90450 - Porto Alegre /RS. Com o trabalho 
deverá ser entregue a ficha anexa ao regula
mento, junto com o comprovante de naturali
dade ou domicílio do autor, que deverá anexar 
uma rápida justificativa da(s) idéia(s) apre- 
sentada(s) e breve currículo. Apoio Margs.


