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Assunto:

GS recebe as inscrições
e esculturas para o Senac

O Museu de 
Grande do 
inscrições para o Concurso de 
Escultura para o Senac. A obra 
deverá versar sobre um tema re
lativo ao Serviço Nacional de A- 
prendizagem Comercial, desta
cando seus objetivos, atividades 
ou realizações na área de for
mação profissional para o setor 
terciário.

A peça premiada será coloca
da num pedestal existente no to
po da escada de acesso à área de 
Hotelaria, no terceiro pavimento 
do Centro de Formação Profis
sional do Senac de Porto Alegre 
Crua. Coronel Genuino, 130). A 
escultura não deve ultraoassar a 
altura de 1.50m para uma base 
de 0,90 x 0,90m.

Arte do Rio 
Sul está aceitando

pseudônimo e um envelope 
tendo o nome verdadeiro do 
tista, endereço e currículo. O 
prazo final para inscrição é três 
de julho. Uma comissão compos
ta por representantes do Senac 
e membros designados pelo ... 
MARGS fará o julgamento dos 
trabalhos

con-
ar-

no dia cinco de julho.
Após a premiação o Júri vai 

. decidir se haverá ou não uma 
exposição pública de todos os 
trabalhos apresentadas 
concurso. Ao artista vencedor 
berá o prêmio de aquisição de 
Cr$ 50 mil, incluindo-se

para o
ca-

nesse
valor a peça e a sua colocacâo 
no local, que deverá ser feita,

. impreteriveJmente. até o dia 13 
de julho deste ano.

O júri será soberano
conferir ou não a premiação 
a seu critério, os trabalhos a- 
presentados não preencherem 
requisitos do regulamento, 
parecer será divulgado através 
dos meios de comunicação.

paraHá liberdade na abordagem do 
tema e no material empregado. 
Todos os participantes devem a- 
presentar seus trabalhos acom
panhadas de um texto explicati
vo ou de material descritivo com

se,

os
Seu
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As sento:

Escultura
para o SENAC

*Abertas até 3 de julho as inscrições para o 
Concurso de Escultura para o SENAC/RS. A 
obra deverá versar sobre um tema relativo 
a Instituição Serviço Nacional de Aprendiza
gem Comercial destacando seus objetivos, 
atividades ou realizações na área de forma
ção profissional. A peca premiada será co
locada num pedestal existente no topo da 
escada de acesso à área de Hotelaria, no 3.o 
pavimento do Centro de Formação Profissio
nal do SENAC, na rua Cel. Genuíno. 130.

O Museu de Arte do Ri© 
Grande do Sul continua 
bendo as inscrições para o Con
curso de Escultura para o Ser
viço Nacional de Aprendizagem 
Comercial 
Ihos devem destacar as ativida
des ou objetivos da entidade, 
na área de formação profissio
nal para o setor terciário, 
prazo estabelecido para a en
trega das esculturas está esta
belecido no dia três de julho. 
O monumento será colocado so
bre pedestal existente no topo 
da escada de acesso à área de 
Hotelaria do Centro de Promo
ção Profissional do Senac, em 
Porto Alegre.

rece-

Senac. Os traba-

O

A escultura não deverá ultrapassar a al
tura de 1.50m para uma base de 0.90 x 0.90m. 
Há liberdade na abordagem do tema e no 
material empregado. Todos os participantes 
devem apresentar seus trabalhos acompanha
dos por um texto explicativo ou de material 
descritivo com pseudônimo e um envelope 
contendo o nome verdadeiro do artista, en
dereço e curriculum. O julgamento dos tra
balhos será feito no dia 5 de julho por uma 
comissão composta por representantes do 
SENAC, bem como membros designados pelo 
MARGS, onde estão sendo recebidas as ins
crições.

O artista vencedor receberá Cr$ 50 mil, 
incluindo-se o valor da poça e a colocação 
no local, que deverá ser feita até 13 de ju
lho. *
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MARGS recebe as inscrições 

de esculturas para o Senac
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul está aceitando 
inscrições para o Concurso d e 
Escultura para o Senac. A obra 
deverá versar sobre um tema re
lativo ao Serviço Nacional de A- 
prendizagem Comercial, desta
cando seus objetivos, atividades 
ou realizações na área de for
mação profissional para o setor 
terciário.

pseudônimo e um envelope con
tendo o nome verdadeiro do ar
tista, endereço e currículo. O 
prazo final para inscrição é três 
de julho. Uma comissão compos
ta por representantes do Senac 
e membros designados pelo ... 
MARGS fará o julgamento dos 
trabalhos no dia cinco de julho.

Após a premiação o júri vai 
ou não uma 

exposição pública de todos os 
trabalhos apresentados para o 
concurso. Ao artista vencedor ca
berá o prêmio de aquisição de 
Cr$ 50 mil, incluindo-se nesse 
valor a peça e a stia colocação 
no local, que deverá ser feita, 
impreterivelmente. até o dia 13 
de julho deste ano.

decidir se haverá
A peça premiada será coloca

da num pedestal existente no to
po da escada de acesso à área de 
Hotelaria, no terceiro pavimento 

1o Centro de Formação Profis- 
ional do Senac de Porto Alegre 

.rua Coronel Genuíno, 130). A 
escultura não deve ultraoassar a 
altura de 1.50m para uma base 
de 0,90 x 0,90m.

O júri
conferir ou não a premiação se, 
a seu critério, os trabalhos a- 
presentados não preencherem os 
requisitos do regulamento. Seu 
parecer será divu^ado através 
dos meios de comunicação.

sem soberano para
Há liberdade na abordagem do 

tema e no material empregado. 
Todos os participantes devem a- 
presentar seus trabalhos acom
panhados de um texto explicati
vo ou de material descritivo com
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