
B STCBI&iiü■ * •

mcjsstj i»h alo
váelec •' -3

- / .%>

m zvhv/_: ;;qv

í~£

"OPERÍRIQg DA CONSTRUÇÃO DO PÓLO PETROQUÍMICO" 

Mostra de fotografias de ROOSEVELT CAMPOS NINA
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Nina mostra 

fotos no MARGS

Uma das operárias do pólo petroquímico

A partir de amanhà poderão 
Arte do Rio Grande do Sul as fotos da exposição 
“Operárias da Construção do Pólo Petroquímico”. 
São 20 trabalhos realizados por Roosevelt Campos 
Nina, engenheiro que nasceu no Maranhão mas es
colheu o Rio de Janeiro para viver, e atualmente 
está fixado em Porto Alegre, trabalhando para o 
Pólo Petroquímico.

Fotógrafo amador, Roosevelt já participou de ex-t 
posições coletivas no Rio de Janeiro. Atualmente, ao 
lado do Núcleo Interferência, grupo de fotógrafos 
gaúchos, tem trabalhos em exposição no Café Paris.

A mostra de fotos que estará aberta a partir de 
amanhã no MARGS originou - se do interesse do au
tor pelas mulheres que trabalham em solda no Pólo 
Petroquímico, e assinala sua primeira individual.

“Operárias da Construção do Pólo Petroquímico” 
poderá ser vista até o próximo dia seis, de terças a 
domingos, a partir das lOh. O endereço do MARGS é 
Rua Sete de Setembro, número 1010.
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FOTOGRAFIA

Recuperando 

velhas fotos
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISI 

ASSESSORIA DE COMUNICACÃO Fotos antigas, que sofreram desbotamento pela 
ação da luz ou devido a outros fatores, podem ser 
restauradas, ou pelo menos podemos tentar restau- 
rá - las, através de certos processos.

Caso a fotografia seja feita em papel para luz do 
JC dia, é preciso descolá - la do cartão e delxá - la 

branquear num banho de: Sulfato de Cobre — i,0g; 
Sal da Cozinha - 5,0g; Água — 100,00cm3.

JO Depois, deve ser bem lavada e revelada em reve
lador ou neste banho: Cloreto de Estanho — 1,0; 

q Água 100,0cm3.
A esta solução deve ser adicionado tanto de uma 

I—i t?c soluÇà° soda cáustica a 10%, a fim de que o
1__ L ^ precipitado que se formou no principio seja redis-

sol vido. Caso o reforço não seja suficiente, é reco- 
j | GA mendável usar um banho reforçador de Bicloreto de
__ Mercúrio e enegrecer com Estanato de Sódio.l
t } JC Sendo a fotografia feita em papel do tipo Brometo, 

deve primeiramente ser lavada por alguns minutos 
| Tp- em água. Após, durante cinco minutos, mergulhá - 
'—I ■*- la em uma solução saturada de Alúmen de Potássio.

A seguir, é preciso lavá - la de novo e passar nes
ta solução: Solução A: Permanganato de Potássio — 
0,5g; Agua — I00,0cm3. Solução B: Alúmen de Po
tássio — 8,0g; Sal de Cozinha — 8,0g; Ácido Sulfúrico 
concentrado — 25 gotas; Água - I60,0cm3.

Na hora de usar, é preciso misturar uma parte de 
A com quatro partes de B. A foto embranquece em 
seguida, e depois deve ser passada no seguinte 
banho clareador: Sulfito de Sódio — i,0g; Alumínio 
de Potássio — 16,Og; Água — 30ft,0cm3.

Em seguida que desapareceu a tonalidade amare
lada do fundo, a foto deve ser tirada deste banho e 
lavada por dez minutos em água corrente. Após, é 
preciso revelá - la em uma solução de Sulfito de Só
dio — 6,0g; Amidol l,0g; Carbonato de Sódio — 0,5g; 
Água — I50,0cm3. Depois disso, só falta lavar e 
secar.
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Nina mostra 

fotos no MARGS

Uma das õperárías do pólo petroquímico

A partir de amanhã poderão ser vistas no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul as fotos da exposição

Operárias da Construção do Pólo Petroquímico”. 
São 20 trabalhos realizados por Roosevelt Campos 
Nina, engenheiro que nasceu no Maranhão mas es
colheu o Rio de Janeiro para viver, e atualmente 
está fixado em Porto Alegre, trabalhando para o 
Polo Petroquímico.

Fotógrafo amador, Roosevelt já participou de ex-k 
posições coletivas no Rio de Janeiro. Atualmente, ao 
lado do Núcleo Interferência, grupo de fotógrafos 
gaúchos, tem trabalhos em exposição no Café Paris.

A mostra de fotos que estará aberta a partir de 
amanhã no MARGS originou - se do interesse do au
tor pelas mulheres que trabalham em solda no Pólo 
Petroquímico, e assinala sua primeira individual.

‘‘Operárias da Construção do Pólo Petroquímico” 
poderá ser vista até o próximo dia seis, de terças a 
domingos, a partir das lOh. O endereço do MARGS é 
Rua Sete de Setembro, número 1010.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 

ASSESSORIA DE COMUNICACÃO SOCIAL

JORNAIS LOCAIS JORNAIS NACIONAIS

Q CORREIO DO POVO 

Q FOLHA DA TARDE

JORNAL DO COMÉRCIO 

(ZD ZERO HORA 

DATA:

PÃG.; _________

ASSUNTO: /]/]Aj J

Q JORNAL DO BRASIL 

Q O GLOBO

QESTADO DE SÃO PAULO 

[ |GAZETA MERCANTIL
□ JORNAL DA TARDE

□ FOLHA DE SÃO PAULO
3-

r

JNO MARGS — Uma mostra de 
\ fotografias de Roosvelt Cam

pos Nina está levando ao 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul (Rua Sete de Setembro 
íuioí um belíssimo documen
tário visual sobre «Operárias 
da Construção do Pôlo Pe
troquímico», que segue-se até 
o dia 6 de setembro. ★ Pa
ra íelamente,
«Retrospectiva da Gravura 
Danúbio Gonçalves», no dia Io 
próximo, e «Mostra de Mário 
Benedetti, no dia seguinte. 
Ambas

acontecem:

exposições serão 
inaugradas às 20h30mm
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xposições
NELSON BAIBICH -

Circulo Social Israelita 
(João Telles, 508). Dese
nhista gaúcho expõe uma 
série de bicos de pena. Du
rante todo dia. 

ROOSEVELT CAMPOS
NINA ______
da Alfândega) 
genheiro expõe fotos tendo 
por tema Operárias do Pò- 
lo Petroquímico. Das lOh

CLAUDIA FANTIN -
Água na Boca (Praça Con
de de Porto Alegre, 55). 
Artista gaúcha expõe uma 
série de guaches tendo por 
tema a cidade de Paraty. 
Das20h em diante.

BETE TURKIENIEZ - 
Singular (Travessa Frede- 

Expoe
pinturas e esculturas tendo 
como tema a figura huma
na. Horário comercial.

MARGS (Praça
En

rico Linck, 45)

às 17h.
ESTHER BIANCO - Bu-

de Cultura (Hotel 
Artista

ELCIO ROSSINI
lamandra Galeria de Arte 
(Luciana de Abreu, 57). Jo
vem artista gaúcho realiza 
sua primeira individual re
unindo desenhos recentes. 
Das lOh às 12h e das 14h às 
20h.

Sa-
reau
Embaixador) 
gaúcha realiza sua primei
ra individual reunindo pin
turas onde tem por tema o 
cogumelo. Pela manhã, 
tarde e noite.

ARLINDO DAIBERT - 
Galeria Tina Presser (Pau- 
lino Teixeira, 35) Artista 
mineiro apresenta 57 dese
nhos da série 
ima" e outros 10 de sua fa
se atual. Das lOh às 12h e 
das 14h às 20h.

Prorrogada até 6‘ feira a mostra "Macunalma "
QUATRO ARTISTAS -

2o Andar do IPE (Borges 
de Medeiros)
Vieira da Cunha, Clarice 
Jaeger, Tunuca e Circe 
Saldanha expõem desenhos 
e gravuras. Das 9h às 18h.

DANÜBIO GONÇALVES 
- Galeria do Clube do FERNANDO COELHO - 
Comércio (Praça da Alfân- Galeria Guignard (Hotel 
dega) — Expõe pinturas, Plaza San Rafael). Artista 
desenhos e litos tendo por baiano realiza individual 
tema Marrocos. DAs I3h mostrando pinturas recen- 
às20h. tes. Dasl0ás20h.
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LEOPOLDO PLENZ -
Espaço IAB (Annes Dias, 
166) — Fotógrafo gaúcho a- 
presenta fotos com temas 
diversos. Das 8 às 24 h.

MARISTANY 
bona Centro de Arte (D. 
Laura, 204) — Pintor espa
nhol que viveu em Porto 
Alegre a partir da década 
de 20, está representado 
por 18 trabalhos. Das 9h às 
12h e das I4h às 20h. (

Eduardo — ,MARGS (Praça da Al
fândega) — Artista gaúcho 
apresenta a série “Viajan
do” composta por técnicas 
mistas e fotos. Das lOh às 
17h.

Macuna-

Cam-

SÁTIRO MARQUES -
Galeria Masson (Rua dos 
Andradas, 1439) — Artista 
alagoana apresenta pintu
ras recentes. Horário co
mercial.
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