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• Na próxima 
quarta-feira o Museu 
de Arte do Rio Gran
de do Sul vai apre
sentar uma retros
pectiva intitulada 30 
Anos de Gravurasde 
Danúbio Gonçalves, 
que reunira 70 traba
lhos do artista, reali
zados a partir de 
1953. J M MS
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E nquanto a Galeria
d-Q__G.1 u ri do
Comércio apresen

ta a obra atual de 
Danúbio Gonçalvles, a 
partir das 20h 30min de 
hoje, o Museu de Arte 
go Rio Grande do Sul 
estara mostrando lima 
Retrospectiva de Gra- 
vura_aeste conhecido ar
tista gaúcho. A realiza-

Retrospectiva de 

gravuras de Danúbion

SffiyTSSBSKj: s,fí,'XuS §58? 35
de observar a evolução diverssas fases compre- gues e Glenio Bianchlt' °- Vargas~ *>’
grafica da obra de endidas no período 1953 ti, Danúbio?ÍteSou o f« I!Íela as exPei;iencias 
Danúbio. / 1982. São quase 30 anos mosn rrl! £ d? ■ &ravura. Danúbio

A gravura está pre- de carreira, onde estão rpsn->nqávp?°™iio Ba?e' desenvolve o trabalho 
sente em toda trajetória presentes xilogravuras, çãcf dagravura^enTnos’ Gr 5e!enho’ P^tura e 
deste artista que nasceu litografias e serigrafias, s?o Estadgo. na década de
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Exposições

172) _ Artista catarinense 
radicada no RGS apresenta 
uma série de aquarelas. 
Das 8h 30min às l2h e das 
14h às 18h. ARETROSPECTIVA GRA
VURAS - MARGS (Praça 
da Alfândega) - Danúbio 
Gonçalves mostra 30 anos 
de gravura através de te
mas e técnicas diversas. 
DaslOh às I7h.
GRUPO LIBERDADE - 
Espaço' IAB (Annes Dias.

_ Umbelina Barreto 
Silvia Cunha. Isabel de 
Castro e Gilse Arau]0 com
põem este grupo de gravu
ra que mostra o trabalho

SEífs
tura (Av. Érico Veríssimo) 
_ o ICBA promove uma 
m„stra de fotos premiadas

li
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Alemanha 
Das 9h às 23h.
na
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MARÇOOrgõo de Divulgação do Clube Recreativo Riocell
Fundado em 15 de agosto de 1970ANO II 1982

10 ANOS DA RIOCELL
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mm.Entrega dos diplomas e troféus aos funcionários com dez anos de casa. m
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que tal comemorarmos 

OS 10 ANOS DA RIOCELL 

lendo a GARÇA e bebendo

CERVEJINHA NO CLUBE? 

É SÓ PEDIR.

t:xx

UMA
Obra do artista Maury em exposição.



MARGS: SEU FUNCIONAMENTO 

E OS PRÓXIMOS EVENTOS
Encontro de 

crianças na
Colônia Rio e Sol Quem pretende conhecer o Museu de Arte do 

Rio Grande do Sul deve saber como funciona es-
cos em geral. Além disso, este Núcleo coordena 
as atividades dos estagiários subvencionados pe
lo MUDES (Movimento Universitário de Desen
volvimento Econômico e Social).

te órgão que é composto dos seguintes núcleos: \ 
* Núcleo do AcervoPara cultivar a integração das crianças e sua consequente socia

lização, aconteceu a 4a. Colônia de Férias Rioe Sol. Esta atividade 
se desenrolou no período compreendido entre 15 a 30 de janeiro des
te ano e teve a participação de filhos de sócios, amigos dos filhos 
dos sócios, ecriançasda comunidade deGuaíba.

Neste encontro é estimulado o gosto pela ginástica, natação, jo
gos, canto e ainda, visitas ao zoológico, Pampa Safari e aulas de 
música.

Num clima de muita alegria, no decorrer deste encontro, partici
param pessoas como o motorista Adão que conduziu o ônibus forne
cido pela Riocell, eleição da rainha da Colônia pelas crianças e a 
eleita foi Sabine Cristina Freyer.

Entusiasmados com o sucesso do encontro, Rogério Diogo da Sil
va que foi o organizador e Amélia Consuelo Languirre, a coordena
dora dos sete professores, acreditam que a próxima Colônia de Fé
rias Rio e Sol terá participação ainda maior por parte da garotada.

tem como objetivos l 
principais: recolher, colecionar, classificar, tom l j 
bar, documentar, preservar, conservar, restaurar 1 
e expor as peças ou documentos da coleção de li 
obras de arte do Museu. As peças em exposição l 
— pertencentes ao Acervo — são renovadas pe- I 
riodicamente, permitindo que um maior número I 
de obras seja visto pelo público.

PRÓXIMOS EVENTOS DO MARGS
©

“Concurso Retrate Cristóvão Pereira de 
Abreu" —
O lançamento deste concurso provido pela Se
cretaria de Cultura, Desporto e Turismo deverá 
ser feito nos próximos dias. A mostra terá lugar 
de 5 a 21 de novembro/82 e as inscrições se ini
ciam a 4 de maio. Este Concurso tem por finali
dade destacar a figura de Cristóvão Pereira de 
Abreu, desbravador do Rio Grande do Sul, con
siderado o primeiro vulto histórico do nosso Es
tado. (Sobre Cristovão Pereira de Abreu vocé 
pode ler na edição de número 7 de a A GARÇA). 
Os artistas poderão apresentar trabalhos nas ca
tegorias de Desenho, Pintura ou Técnica Mista.

O prêmio será no valor de CrS 100.000,00.
Homenagem a Ado Malagoli — Em promoção 

conjunta do MARGS, Galeria Cambona e Galeria 
Tina Presser será feita uma homenagem a ADO 
MALAGOLI. Com início dia 28 de abril, o 
MARGS apresentará documentos de artistas em 
sala do 1 ° andar.

NOVA * Núcleo da Galeria — Cabe a este Núcleo, co
mo principal atribuição, a promoção das exposi
ções temporárias, sejam individuais, coletivas ou 
referentes a salões e bienais. O Núcleo da Galeria 
é responsável pelo planejamento, organização e 
montagem de exposições nas dependências do 
MARGS.A Galeria é ainda responsável pelo pla
nejamento e organização das exposições itine
rantes no País e no exterior. A distribuição de fi
chas e regulamentos de Salões também ê feita 
por este Núcleo.

‘Núcleo de Comunicação Social 
cleo tem a seu encargo toda a pesquisa e docu
mentação relacionada âs artes plásticas no Rio 
Grande do Sul (também do Brasil e do Exterior), 
que é realizada através de levantamento sistemá
tico de dados e informações sobre o assunto. En
tre as tarefas de responsabilidade deste Núcleo 
encontram-se: organização e atualização do ar
quivo de artistas plásticos, documentação foto
gráfica, incluindo a elaboração de audiovisuais: 
publicação de cartazes, catálogos, convites, bo
letins, registro e documentação das atividades 
realizadas pelo MARGS; organização e atendi
mento da Biblioteca, onde se dá grande desta
que à hemeroteca.

* Núcleo de Extensão — ao Núcleo de Exten
são cabe promover atividades artístico-culturais, 
realizar projetos de integração do Museu em Es
colas de 1o e 2° graus, com outras entidades e 
comunidades em geral, além da integração das

FASE
Gostaríamos de fazer deste

veículo de comunicação, que ho
je participa dos 10 anos da Rio
cell, o porta-voz dos que com o
seu trabalho ajudam a tornar

este Nú-maior o nome de nossa empresa.
Atualmente vivemos uma no

va fase do nosso trabalho, as ex
pectativas aumetam e, com is
so, A GARÇA deseja participar
ativamente deste momento, pro- artes visuais com outras formas de manifestação 

artística. A realização de cursos, conferências, 
palestras , seminários e concursos, bem como 
sessões de cinema e audiovisuais relacionadas 
com artes constituem atividades deste Núcleo.

* Núcleo da Administração - são atribuições 
principais deste Núcleo: controle da vida funcio
nal do pessoal do MARGS, levantamentos perió
dicos do material, recebimento, guarda e distri
buição de material e correspondência, informa
ção de processos, execução de trabalhos no mi- 
meógrafo, elaboração do orçamento, coordena
ção das atividades de conservação, manuten
ção, segurança, vigilância e serviços burocráti-

curando aprimorar a sua tarefa Romanita e Zaballa — Será apresentado no 
MARGS, nos dias 28, 29 e 30 de abril, o evento 
"Performance e Serigrafia de Romanita e Zabal-

de informar.
Agora fiquem com esta edição

que reserva algumas novidades Ia."
interessantes. Retrospectiva de Danúbio Gonçalves — Terá 

lugar no mês de junho (de 1o a 27) a mostra re
trospectiva deste artista gaúcho.

* Vende-se ou aluga-se uma casa de alvenaria 
com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
Toda acarpetada, localizada na rua Pinheiro Macha
do, 41 — Alvorada. Tratar c/Paulo, ramal 153.

* Vende-se um Chevette, ano 1975, super inteiro. 
Preço CrS 200.000,00. Tratar com João, Paulo, ra-

Boa leitura!

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul que é 
órgão do Departamento de Cultura, Secretaria 
de Cultura, Desporto e Turismo está aberto à vi
sitação todos os dias na Rua 7 de Setembro, 
1010 na Praça da Alfândega.

mal 218.
‘BARBADA
Quatro rodas de magnésio, aro 13. 1/2 tala da li

nha Volkswagem completas. Preço CrS 15.000,00. 
Tratarcom Renato no ramal 147 (DECONT).

* Vende-se um Chevette ano 1976, cor prata, com 
rodas de magnésio, toca-fitas, amplificador, bancos 
reclináveis, por CrS 280.000,00. Tratarcom Edi Pau
lo no ramal 322.

* Vende-se uma máquina de lavar roupas Bras- 
temp por CrS 45.000,00 e uma máquina de secar 
roupas Brastemp Industrial (6kg de roupas) egáse a 
luz por CrS 70.000,00.
TRATAR RAMAL 320

ENCERRAMENTO 

DE TEMPORADA
Fechou os mistérios
Como quem fecha as janelas da casa de verão
Recolheu os sentimentos
Como quem arrecada roupa exposta ao sol
Baixou do mastro
A bandeira colorida dos sonhos
Guardou o sorriso
Como quem encerra floridas violetas 
Em um quarto escuro 
'Não faz mal...
Em outros verões, quem sabe 
Plantará outras violetas...
Oufrízias...
Ou morangos silvestres 
Que, sem recato
Derramarão suas fartas ramagens
Como cascatas verdes
Sobre os muros dos vizinhos...)
Lacrou as portas
E o eco das vozes, impregnadas nas paredes 
Vedou as janelas 
E a memória dos vultos 
A deslizarem pelos labirintos da alma 
Conservou
Mistérios, sentimentos, sorrisos, vozes e memórias 
Numa solução de naftalina e mofo 
E partiu
Do verão vivido, apenas um indício 
O calor do sol desenhado na pele 
Fáride Belkís

EXPEDIENTE
A Garça volta das fériasÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO 

DO CLUBE
RECREATIVO RIOCELL

Presidente: João Pedro Bôhme. vice-presidente financeiro: 
João Carlos Leal Tavares, vice-presidente esportes e cultura: 
Artur Augusto L. Pinto, vice-presidente social patrimonial: 
Rogério Diogo da Silva, tesouraria e contabilidade: Ricardo 
Schuch e Duilio F. Glória, secretários: Beatriz OLiveira Ama
ral. diretoria de esportes: Mareus Castro de Azevedo e Souza. 
Carlos Rogério Carvalho de Souza, diretoria cultural: Maria 
do Rocio Fontoura Teixeira, diretoria social: Luiz Renato fi
gueiredo. Cláudio Tadeu Peixeira, diretoria patrimonial: Ri- 
chard Frevre. Dante Mazzalli. Juliano F. Marin e Marco Au
rélio Kihs, assessoria e contato: Fáride Belkis Costa Pereira. 
Leoveral Fagundes e Paulo Cézar Augustin. conselho fiscal: 
Nisio Lemos Barlem. Jurgen Friedrich e Tiarajú Rei-de Oli
veira. Jornalista responsável: Nicolau Balaszow. registro pro
fissional: 43W). Tiragem de 2 mil exemplares e DISTR1BL1- 
ÇÃO GRATUITA. Rua São Geraldo. I680 
Agradecimento especial à / F R O 1R)R A KI )I I OR A JOR V\-
lístk :a.
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OlWe‘r® 10 ANOS DA RIOCELLE'a'neFotos

A Rio Grande Companhia de Celulose do Sul (Rio- 
cell) teve o seu grande momento no dia 16 de março 
de 1982 quando completou 10 anos de funcíonamen-

empresa, onde foi dada a bênção nos seguintes lo
cais: laboratório (hall), salas de controle de caldeira e 
do digestor, enfardamento, picadores, oficina de 
transportes, projeto de branqueamento, forno e 
caustificação, entrada da oficina mecânica e cozi
nha.

to.

W
¥■

Geradora de empregos e de um notório incentivo a 
esta promissora cidade de Guaíba, a Riocell progra
mou uma intensa comemoração onde participaram 
todos os seus funcionários.

Já às 7h30min foi feita distribuição das etiquetas 
adesivas que parabeniza a empresa; logo após, acon
teceu o hasteamento da bandeiras do Brasil, Rio 
Grande do Sul, Guaíba e da Riocell. Em prossegui
mento à festividade realizou-se a missa de Ação de 
Graças em frente ao prédio dos laboratórios da Dl- 
QUA, com a maciça presença do público funcional. 
Às 9h iniciou-se a visita do pároco às instalações da

<. w
1

Os momentos culminantes da comemoração acon
teceram quando da abertura da I Mostra do Artista 
Riocell (I MAR) na sala anexa ao auditório, no pr.edio 
da DIQUA, pelo presidente do Conselho, com a pre
sença de expositores e Diretores e, da solenidade de 
entrega de diplomas aos funcionários que completa
ram 10 anos de serviços prestados à Riocell, pelo di
retor superintendente, Aldo Sani. Apenas às 17 h foi 
dada por encerrada a festividade.
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Algumas palavras 

sobre os 10 anos
-
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Detalhe de mais uma entrega dos diplomas. ”•
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i§OliveiraCaros colegas
Esta celebração é o primeiro evento que se alinha, dentre tantos programa- 
dos para comemorar os 10 anos de nossa empresa. j
Ê, sem dúvida, o mais importante, porque tem a força de nos congregar de l 
uma maneira diferente. I
Não estamos aqui reunidos para aplaudir mais um recorde de produção. \ 
Tampouco para auferirmos a satisfação estatística de pertencermos a uma l 
das empresas de maior porte, no panorama nacional. |
A razão de estarmos agora reunidos, não é nos orgulharmos do aprimora- I 
do equipamento que irá preservar o meio ambiente, quando o setor de | 
branqueamento estiver em atividade. \
Não nos encontramos aqui para contraditar eventuais críticas, argumen- j 
tando que a Riocell cerca a grande Porto Alegre, com um cinturão verde, | 
verdadeiro pulmão, traduzido por suas florestas. Não há de ser, na realida
de somente estes fatores o que nos faz assim reunidos.
Será, certamente, algo muito significativo, que é a base, onde se assenta 
toda esta imponente estrutura.
Alguma coisa subjacente a mover e alimentar o ritmo de crescimento da ci
dadela reocellense; cidadela sem muros da qual, certamente, nos orgulha
mos de ser os habitantes. Orgulho que, muitas vezes, nem percebemos 
possuir e que se manifesta, quando fora das fronteiras desta cidadela, nos 
surpreendemos arvorados em em seus defensores, caso eventualmente al
guém que não entenda a realidade do seu dia-a-dia, ou se criticá-la distor- 
cidamente.
O que nos congrega hoje, em torno deste altar de celebração, é a PES
SOA. É cada um de nós.
É a alma da empresa e o seu talento, traduzida na soma de todos nós. Pes
soas que, por mais diferentes que possam ser, terão, antes de tudo, de al
gum modo, uma inegável afinidade, porque unem os seus esforços para 
um objetivo comum.
Porque, o que é uma empresa, senão um grupo de pessoas voltado para 
uma mesma meta?
O que é o trabalho, senão o esforço no sentido da realização pessoal, fami
liar e coletiva?
O que é, em última instância, o esforço de trabalho, senão a busca da feli
cidade?
Estamos aqui reunidos, para com justiça e alegria, celebrarmos o esforço 
de trabalho, de cada cidadão riocellense, hoje traduzido e materializado em 
cada pé de eucalipto em cada prédio, em cada chaminé, em cada torre, en
fim, em cada parte ou pedaço, que constitui esta enorme empresa.
Estamos aqui reunidos, porque somos gente e merecemos colher a satisfa
ção do que frutificamos.

A Riocell está de parabéns pelo seu 10° aniversário. E nós também, por
que a Riocell dinamiza a sua personalidade, através de cada um de nós.
NÓS SOMOS RIOCELL.

FÁRIDE BELKÍS COSTA PEREIRA.
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Carlos Alberto Poeta de Carvalho falou em nome dos funcionários.

funcionários.

A Riocell dá sambada homenagem
Auditório lotado quando

Dentre as muitas homenagens prestadas a Rio
cell pela passagem dos seus dez anos, destaca-se a 
do sambista Cláudio Tadeu Teixeira. Aí vai a letra: 
CANTOFINAL 
Vejoeste céu todo azul 
Você crescendo de Norte a Sul 
Tens as cores branco e azul 
Riocell no RioGrande doSul 
Você não dorme (bis)
Está sempre tão ativa 
O pessoal te acredita 
E começa a trabalhar 
E já tens 10 anos 
Vamos festejar.
Por muitos anoseu quero 
Eu quero te cantar 
Parabéns, Parabéns, Parabéns 
Por tudo que você já fez 

Parabéns, Parabéns, Parabéns 
Vou cantar mais uma vez 
Parabéns, Parabéns, Parabéns.
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NOVAS REGRAS PARA 

O FUTEBOL DE MESA
No dia 11 de dezembro de 

1981 foi realizada uma reu
nião para determinar como 
seriam as novas regras para a 
prática do torneio de futebol 
de mesa e, assim ficou decidi-

DO ESPORTE
do:

fora da pequena área (mesmo parcialmente), quando 
a bola voltar do outro lado do campo será cobrada uma 
falta em dois lances do bico da grande área.
Parágrafo 3o - Se a bola tocar no goleiro, colocado fora 
da área, será cobrada uma penalidade máxima.

xarParágrafo 2° — Após o lance inicial de jogo, cada técnico 
terá direito a tantos lances quantos forem necessários pa
ra armar a jogada não podendo dar dois toques consecuti
vos com o mesmo jogador.

Parágrafo 3o - Todos os jogadores deverão ser marca
dos e facilmente identificáveis (nome, n° ).

REGRA DO PASSE

INTRODUÇÃO E INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 
A presente Regra de Futebol de Mesa, è própria dos Boto- 
nistas do Clube Recreativo Riocell, não considerada "Ofi
cial", uma vez que a mesma não atende critérios ou Re
gras determinadas por qualquer Federação conhecida. Foi 
criada, especialmente, para unificar os diversos estilos 
praticados pela maioria dos inscritos e presentes 
nião, realizada pela Coordenadoria de Futebol de Mesa, 
em 11 de dezembro de 1981.

A partir desta Data, serão feitos chamados através de 
"Circulares, inclusive aos não inscritos anteriormente, pa
ra disputa de campeonatos Oficiais.
Na presente Regra, os "Botões", passaram a chamar-se 
jogadores, e os jogadores chamar-se-ão Técnicos.

Através do esforço coletivo pretendemos alcançar o objetivo de fa
zer da VI Olimpíada um sucesso total, desejando que esta reunião de 
pessoas seja uma grande confraternização.

A Olimpíada marca, de certa maneira, o início das atividades es
portivas, deste ano, na Riocell. E, esta edição de esportes, do nosso 
jornal, quer fazer um último chamamento a todos os atletas: dia 1° 
de abril vamos ter a abertura da VI Olimpíada. Estaremos todos 
presentes para continuar a comemorar os 10 anos que vive hoje a 
nossa Empresa.

Ao participar dos jogos, esperamos que todos satisfaçam os seus 
desejos de competir.

TIRO DE META, BOLA DO GOLEIRO, LATERAL, 
ESCAPADA

Artigo 210 - Para haver lateral, basta que a bola risque a 
linha, mesmo que esteja com a maior parte dentro do 
campo.

Parágrafo 1 ° — Na cobrança de lateral a bola deverá estar 
rigorosamente em cima da linha e no tocai em que saiu. 
Se a bola for colocada além da linha, para dentro do cam
po, reverterá.

Parágrafo 2° — O Técnico, ao cobrar a lateral, não poderá 
tentar o chute a gol.

na reu-
DAS PARTIDAS

Artigo 12° — Os jogadores somente poderão ser recolo
cados nas devidas posições quando a bola estiver fora de 
jogo (Faltas laterais, etc.)

Parágrafo único — A bola, durante o desenrolar do jogo, 
somente poderá ser tocada pelo árbitro.
Artigo 13° — Jogadores encostados, companheiros 
adversários, deverão ser deslocados pelo árbitro, apenas 
na distância equivalente à espessura de uma ficha. 
Parágrafo 10 — Substituições somente serão permitidas 
no intervalo entre um e outro tempo.

Parágrafo 2o — jogadores virados por qualquer motivo, 
deverão ser imediatamente desvirados pelo árbitro, e co
locados exatamente no mesmo local.
Artigo 14° — A duração das partidas será determinada 
quando o início de cada certame.

ou

DA MESA

PENALIDADESArtigo 1o — Chamar-se-à Mesa a extensão onde se prati
ca o Futebol de Mesa, isto ê, será o "Campo".
Parágrafo Único — As Mesas Oficiais serão fornecidas 
pela Diretoria de Esportes do Clube Recreativo Riocell, 
coma finalidade de padronizaras mesmas.

Artigo 22° — Haverá toque, quando a bola bater na mão 
de um técnico, dentro do campo.
Parágrafo Único - Constitui "falta" a bola ficar em bai
xo, em cima ou apresilhada ao lado de um jogador.
Artigo 23° - Existirá "falta", quando um jogador bater 
em companheiro ou adversário (mesmo o goleiro) sem an
tes tocar na bola. A falta cometida dentro da grande área 
será considerada penalidade máxima.

Boa leitura!

MEDIDAS OFICIAIS, DIMENSÕES E ALGUMAS CON
SIDERAÇÕES GERAISA OLIMPÍADA vai começar ARREMESSO AO GOL
Artigo2o - A Mesa terá a seguinte medida oficial: 1,60 m 
x 1,10 m.
Artigo 3o — O campo propriamente dito terá as seguintes 
medidas oficiais: 1,38mX0,98m.
Págrafo Único — O centro do campo será a linha que o di
vide em duas partes iguais.
Artigo 4° 
cm de altura, e deverão estar fixas.
Artigo 5o — A pequena área terá as seguintes dimensões 
30 cm x 10 cm.
Artigo 6o — A grande área terá as seguintes dimensões 
50 cm X 30 cm.
Artigo 7o
mo30 cm de diâmetro.

Artigo 15° — Para haver arremesso ao gol é necessário 
que a bola tenha ultrapassado na totalidade a linha que di
vide o campo, podendo o jogador que vai desferir o chute 
estar em qualquer dos lados, desde que esteja dentro do 
campo;
Parágrafo 1o — Se a bola arremessada for definida pelo 
goleiro será da defesa, se bater no trave e voltar ao campo 
sem tocar em qualquer adversário continuará como lance 
de ataque.

Parágrafo 2° — O Técnico que for arremessar ao gol de
verá avisar o adversário, para que este coloque o seu go
leiro; Se houver um chute sem prévio aviso e consequen
te marcação de um tento, este será anulado, não poden
do a jogada ser refeita.

Páragrafo3° - Se um técnico estiver preparado para um 
arremesso, quando der o sinal de encerramento de uma 
das fases, terá ainda direito ao lance.
Artigo 16° — Para ser validado o gol, a bola deverá ultra
passar totalmente a linha de gol.

Parágrafo 1o — Se o técnico favorecido desejar, poderá 
considerar falta vencida.
Parágrafo 2° — Não será permitido fazer barreira, de es
pécie alguma.
Parágrafo 3o — O goleiro será colocado sobre a linha de 
gol para defender lance de penalidade máxima.
Parágrafo 4o — SE o jogador bater em companheiro antes 
de tocar na bola será marcada uma penalidade em dois to
ques na altura em que ocorreu o lance.
Artigo 24° — Será escanteio toda a vez que a bola sair pe
la linha de fundo impulsionada por um jogador do Técnico 
que sofreu o escanteio, ou pelo simples toque da bola 
nesse jogador.
Parágrafo 10 — O escanteio será batido com a bola rigo
rosamente dentro da meia lua da extremidade do campo, 
do lado em que saiu.
Parágrafo 2o — O escanteio poderá ser batido diretamen
te a gol, desde que o técnico adversário tenha sido avisa
do para colocar seu goleiro.
Artigo 25° — Todas as penalidades mal batidas revertem 
em favor do adversário, inclusive penalidades máximas.

Bolão —26/4 e 27/4 
Futebol de Mesa - 28/4 a 30/4 
Ping-Pong — 3/5a 7/5 
Tênis — 10/5 a 14/5 
Basquete - 17/5 a 21/5 
Futebol de Salão — 24/5 a 28/5 
Voleibol-31/5 a 4/6 
Futebol de Sete — 17/4, 24/4,
8/5,15/5, 22/5
Um lembrete importante: todos os atle

tas participantes terão de apresentar car
teira de sócio do Clube Recreativo da Rio
cell.

Faltam poucos dias para o início das VI 
Olimpíadas da Riocell. Paraquem vai par
ticipar interessa estar atualizado com as 
datas das competições.

O início das competições será no dia Io 
de abril e o término está previsto para 4 de 
junho.

CALENDÁRIO 
Rústica — Io de abril 
Damas — 5/4a 8/4 
Bocha — 12/4 a 16/4

As metas terão 12 cm de comprimento por 5

\

O Circulo central do campo medirá no máxi

MEDIDAS OFICIAIS, DIMENSÕES E ALGUMAS CON
SIDERAÇÕES GERAISXadrez - 19/4, 20/4, 22/4 e 23/4

Artigo 8o - Os goleiros medirão 9.07 cm de comprimento 
x lcm de largura x 4,00 cm de altura.
Págrafo 1 ° — As fichas, suas medidas ou formas, serão 
de livre escoiha dos técnicos.
Parágrafo 2o-Os jogadores terão um diâmetro máximode 
6cm.

HISTÓRIA
JOGADORES FORA DE CAMPORetomada DO JUIZ

SOMOS
CAMPEÕES

Artigo 17° — Os jogadores que sairem pelas laterais ou li
nha de fundo, serão colocados fora de jogo pelo árbitro, e 
serão recolocados nas devidas posições coforme determi- 
naro Artigo 12° desta Regra.
Págrafo 10 - Se um jogador estiver apenas tocando a linha 
de fundo ou as linhas laterais, estará automaticamente fo
ra de campo.
Págrafo 2o - Se um técnico ficar sem jogadores em cam
po, impedindo por qualquer motivo a continuidade de jo
gadas por parte do adversário, o árbitro marcará Falta 
Técnica, recolocando em campo os jogadores conforme o 
previsto nos Artigos 12° e 17° desta Regra.

Artigo26° — O árbitro é a autoridade máxima numa parti
da e não poderá haver jogos sem Ele, pelo menos nos cer
tames Oficiais.
Parágrafo Único — O Juiz poderá expulsar um técnico 
que o desacate ou reclame em demasia. O Técnico expul
so perderá os pontos da partida, independente do resulta
do da mesma.

DIVISÕES DO CAMPO

da vila Artigo9o — A beirada lateral deverá medir, no mínimo, 5 
cm, ea margem da linha de fundo, no mínimo, 8cm. 
Págrafo 1 ° — Nos quatro cantos, no local exato onde se 
batem os escanteios, será marcada uma meia lua. 
Parágrafo 2o - A meia lua será considerada, para efeitos 
de cobrança de tipo de meta ou escanteio, como parte in
tegrante da linha de fundo.EMRio Grande DA FALTA TÉCNICA

XADREZ POSIÇÕES DOS JOGADORES Artigo 27° — Constitui Falta Técnica:
A) O Técnico jogar com jogador adversário;
B) O técnico demorar, na sua vez de jogar, a critério do ár
bitro;
C) Reclamar sem prévia licença ou dificultar de qualquer 
forma a atividade do juiz;
D) Comentar previamente, de forma ostensiva, o lance do 
adversário
E) O jogador bater no sarrafoque circunda a Mesa e voltar 
ao campo desfazendo a jogada preparada pelo Técnico 
Adversário;
Parágrafo Único — A pena prevista para a falta Técnica 
será um cobrança em dois toques, partindo do local onde 
estava a bola na ocasião da Falta.
Artigo 28° — É válido o gol contra originado de qualquer 
parte do campo, desde que o lance seja feito pelo técnico 
do quadro que levou o gol.
Artigo 29° — As bolinhas serão designadas pela Coorde
nadoria de Mesa do Clube Recreativo Riocell.
Artigo 30° — Jogador que invadir a pequena área adver
sária estará fora de jogo.
Artigo 310 — Os casos omissos a presente Regra, serão 
julgados pela Coordenadoria de Futebol de Mesa.

Guaíba, 11 de dezembro de 1981.

nos que 4 mil homens, sob o co
mando do general Henrique Bóhm, 
atravessaram o Atlântico, vindo a 
reunir-se a cerca de 2 mil combantes 
e voluntários do Continente, com o 
que se formou o maior exército até 
então conhecido no Brasil.

Desde 1763 a vila de Rio Grande 
estava em mãos dos espanhóis, ten
do o governador militar português 
se retirado para o povoado de Via- 
mão. Vindo a assumir a governan
ça, o Cel. Marcelino de Figueiredo 
sentiu-se desamparado mas com o 
auxílio de Rafael Pinto Bandeira e 
outros "continentinos” (os naturais 
da região), conseguiu conter novos 
avanços espanhóis. Somente em 
1774 o Rei de Portugal pareceu dar- 
se conta da humilhação a que esta
vam submetidos seus vassalos do 
sul do Brasil e ordenou a formação 
de um grande contingente armado 
que pudesse socorrê-los. Nada me-

Artigo 10° - Haverá para cada jogadoras seguintes posi
ções: O Goleiro poderá ser colocado em qualquer posição 
dentro da pequena área; os zagueiros ficarão a 2 cm do 
risco da grande área, colocados dentro da mesma, e a 45 
cm da linha lateral; colocados dentro do seu próprio cam
po; O Centro-médio ficará colocado a 2 cm do grande 
círculo em linha reta ao círculo central pequeno, dentro 
do seu próprio campo; avançados em campo adversário; 
os meias ficarão colocados a 3 cm da linha divisória e a 2 
cm do grande círculo, avançados em campo adversário; o 
centro-avante será colocado a 2 cm da meia lua da área, 
em linha reta a marca da penalidade máxima, avançado 
em campo adversário.

LINHA DIVISÓRIA DO CAMPO
A Riocell tem mais um troféu 

para a sua galeria. Agora é o xa
drez que representado pelos se
guintes funcionários brilhou na 
final contra as equipes da CELU- 
PA e da FITESA: Artur A. L. 
Pinto, Ricardo S. Pinto, Jorge 
Mesquita, Luis Eduardo Dias, 
Carlos Alberto Dichuta, Luis 
Carlos Barcelos.

1982 parece reservar muitas 
surpresas aos que desacreditan
do em nossos atletas se vêem 
tolhidos de participar da alegria 
de participar. Participar é ótimo, 
traz alegrias e é tão fácil.

Artigo 18° — Se a bola estiver tocando a linha divisória do 
campo, será considerada neutro, nessa circunstância não 
podendo ser arremessada a gol.
TIRO DE META, BOLA DO GOLEIRO; LATERAL; 
ESCAPADA
Artigo 19° — Será cobrado tiro de meta toda a vez que a 
bola sair pela linha de fundo, ou entrar na goleira sem que 
haja gol.
Parágrafo 10 — Os tiros de meta somente poderão ser ba
tidos pelos zagueiros, coma bola dentro da pequena área, 
do meio até a ponta, no lado em que saiu.
Parágrafo 2o — Não será permitido arredar jogadores na 
cobrança de tiros de meta.
Artigo 20° — Estando a bola dentro da pequena área, ou 
simplesmente tocando a linha, será considerado do golei
ro.
Parágrafo 1o — A bola do goleiro será considerada tiro de 
meta, batendo-se de forma descrita no parágrafo 1o do 
Artigo 19°.
Parágrafo 2° - Se ao colocar o goleiro, o Técnico o dei-

A retomada da vila de Rio Grande 
— com a retirada do inimigo para o 
forte de Santa Tereza, ao sul do ar- 
roio Chuí — dá-se a 2 de abril de 
1776, pondo fim a dominação espa
nhola de 13anos.

Fonte: Calendário Histórico do 
Rio Grande do Sul. Texto final de 
Barbosa Lessa.

DAS PARTIDAS

Artigo 11° — Para ser iniciada a partida é necessária que 
os jogadores estejam colocados nas respectivas posições. 
Parágrafo 1° — O técnico que tiver o direito de saída, des
locará um ou dois jogadores para o círculo central peque
no, onde deverá estar a bola, com direito de chute a gol 
no segundo lance.



Trabalhar de forma livre, sem a menor interferência da professora no pro
cesso criativo, é importante para as crianças? A resposta tem sido positiva en
tre tantos educadores e profissionais da área psicológica e tem surtido tão bons
resultados nos jardins de infância e escolhinhas de arte. que parece não haver Y| % A A "W" TT'W' A
dúvidas a respeito. Os borrões e riscos aparentemente sem sentido das primei- I /\ B^ I B—I /m B^
ras etapas do desenvolvimento infantil serão substituídos por manifestações se- JA. AVi. 1 ■ 1 iAAi. AAV
guras mais tarde. Segundo a moderna psicologia, a criança que teve liberdade ____ ____
de se expressar e apoio nas suas manifestações encontrará o seu caminho com A M /W A
segurança, embora não precise necessariamente se transformar num artista. B M ■> . Bi fl B B1^ IVI 
Isto é outra questão, é um problema de talento individual. M ^

Com este pequeno artista estamos introduzindo esta coluna dedicada às __ . — — ■ .
crianças. Assim, com a proximidade da páscoa apresentamos sugestão de como B W m# B? B
fabricar um ninho para os ovinhos, ao mesmo tempo, criar uma alternativa de B J B V |\ B*j L
lazer através da A GARÇA. V

A criança 

precisa ter toda 

a liberdade 

no processo 

de criação
Adorno para Páscoa 

Corta-se primeiro uma tira de papel 
forte de 2 cm de largura, por 36,5 
de comprimento, e colocam-se am
bos os extremos. Depois desenhamse 
ou calcam-se os pintinhos sobre o pa
pel amarelo de ambos os lados. Se 
dobrarmos os papéis previamente, 
poderemos desenhar e recortar, pelo 
menos duas figuras cada vez. Por se
parado, cortam-se 4 ovos de tama
nhos e cores diferentes. Depois, so
bre a tira, colam-se dois pintinhos, um 
ovo, dois pintinhos, um ovo, em for
ma alternada até totalizar 8 pintinhos 
e 4 ovos.
Os porta-ovos são confeccionados da 
maneira já explicada para obter figu
ras simétricas recortadas. Calca-se o 
modelo sobre o papel dobrado não 
mais que quatro vezes em forma de 
fole de sanfona cuidando que as do
bras coincidam com as linhas ponti
lhadas. REcorta-se a silhueta com 
canivete bem afiado e recortam-se vá
rios ovos de cores colando-os por am
bos os lados sobre os porta-ovos.
Para a galinha, deve-se utilizar um pa
pel dobrado duplo. A dobra deve 
coincidir exatamente com a linha pon
tilhada da parte inferior. Recortamse 
as asas por separado colando-as so
mente pelas parte s pontilhadas para 
poder dobrá-las um pouco para fora. 
A cabeça e a crista são feitas com pa
pel vermelho e o bico com papel ama
relo; cortam-se e depois se colam. O 
pé que sustenta a galinha é dobrado 
na parte inferior tal como indica a fi
gura; depois a silhueta dupla é unida, 
colando ambas as faces na altura da 
cabeça.
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