
SECRETARIA DE'EDUCAÇÃO E CULTURA 

SUBSECRETÁRIA DE CULTURA 

MUSEU DE ARTE DO RIO GR/A ADE DO SUL 

NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

LANÇAMENTO DE ÁLBUM RIOCELL
" OS SETE POVOS DAS MISSÕES ” 

- A TERRA, a Gente , os Ofícios n a Arte, a vida e o
Esplendor de uma Civilização Indigena-Jesúitica no Brasil

Promoção :SUSEC / SEC 

MARGS

RIOCELL- Rio Grande Companhia de Celulose do Sul

Local :MARGS - Salão Principal da Pinacoteca

Nfi de peças :

50/ 11/ 8Ü. a _/ JL7 _JL 21 horasPeríodo t

:

Observações : - Sob forma de portfólio e composto de:

- Conjunto de fotos da Estatuaria Missioneira e de 

uma cartografia da epoca,produzidas por Luis

«•ntonio de Sousa

- Livro-Texto de autoria do Prof. Armindo Trevisan
- Guia Didático

Projeção simultânea,em 6 painéis, d imagens da 
Região Missioneira - Flavio Del Mese

Concerto do Conjunto de Camara de PoA, executando 

musicas dos Séculos XVI, XVII e XVIII da Renascença 

Espanhola. . .
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A Riocell e as Missões
envergadura, mas “sai mais barato 
que um livro comum’’.

Segundo Freitas, o critério que nor
teia a escolha dos temas está no prin
cípio de divulgar os valores do Rio 
Grande do Sul, e para isso a empresa 
consulta órgãos culturais e intelec
tuais. Embora os temas sejam regio
nais, esclarece, eles são tomados na 

dimensão universal, citando a 
lenda do •■Negrinho do Pastoreio”, 
“que trata da escravidão, da opres
são”, editado em 1979. Em 1976. o 
brinde da Riocell foi a edição de “Me
sa Voadora” e “Bits And Pieces”, de 
Luís Fernando Veríssimo, e a coletâ
nea de poesias “Chew Me Up Sowly”. 
de Mário Quintana.

O “kit” com “Os Sete Povos das 
Missões” (reproduções fotográficas 
e livro) foi editado numa tiragem de 
10 mil exemplares, será distribuído 
no Brasil e em vários países da Amé
rica Latina, Europa, Estados Unidos 
e Asia, aos clientes e instituições cul
turais. O guia didático, com uma edi
ção de 12 mil exemplares, será dirigi
da aos professores da rede escolar no 
Rio Grande do Sul.

Com 2 mil e 500 empregados, 40 mi
lhões de árvores plantadas em 60 hor- 
tos-florestais (plantio de eucaliptos), 
espalhados em 11 municípios do Rio 
Grande do Sul, a Riocell exporta 70% 
de sua produção para 30 países.

As mais de 800 toneladas de celulo
se branqueada e não branqueada pro
duzidas por dia pela Riocell, mais a 
celulose solúvel, substituem importa
ções, com a sua aplicação na indús
tria de tecidos, papel fotográfico e 
componentes para automóveis, entre 
outros.

dioso francês Clovis Lugon caracteri
zou como “A República ‘Comunista 
Cristã dos Guaranis”, revela muitos 
aspectos curiosos. O “kit” da Riocell 
traz informações sobre a terra, a 
gente, a vida e a arte da civilização 
indígena-jesuítica. Uma das reprodu
ções fotográficas enfoca a imagem 
“Senhor Morto”, que encontra-se na 
Capela de São Nicolau, em Rio Par
do, apresentando um Cristo em estilo 
barroco e com os olhos amendoados.

Os brindes de fim de ano da Rio
cell, que desde 1976 reportam-se a 
manifestações gaúchas no campo das 
artes plásticas, da música, da litera
tura e do folclore, “têm-se convertido 

fato cultural que transcende o 
âmbito da empresa”. A opinião é do 
assessor de relações públicas da Rio
cell, Antonio de Lisboa Mello de Frei
tas, que, em entrevista a este jornal, 
explicou a intenção da empresa com 
os brindes. Esta é a maneira que uma 
indústria de celulose-matéria-prima 
para a fabricação do papel -, encon
trou para vincular seu produto a uma 
mensagem cultural, destacou Frei
tas. E lembrando que o papel é o veí
culo pelo qual a cultura se propaga, 
ele entende que o objetivo da empre
sa, além de produzir bens de consu
mo,
compromisso social.

O relações públicas da Riocell ad
mite o retorno em termos institucio
nais , mas ressalta que, independente 
da questão da imagem, “está a preo
cupação em preencher uma lacuna 
que o poder público não pode fazer 
por falta de recursos”. Sem revelar 
números, Freitas afirma que os 
projetos culturais da Riocell são de

por L.C. Barbosa

O tema do brinde deste fim de ano 
da Rio Grande - Companhia de Ce
lulose do Sul (Riocell), trata da Civi
lização Missioneira que floresceu às 
margens dos rios Paraná e Uruguai, 
entre 1609 e 1768, e cujas ruínas, em 
1983, a Unesco tombou como patrimô
nio da humanidade. O “kit” prepara
do pela Riocell. “Os Sete Povos das 
Missões”, reúne o texto de Armindo 
Trevisan, com tradução para o inglês 
de Luís Fernando Veríssimo, e foto
grafias de Luís Antônio Souza, com 
assessoria da MPM Propaganda. São 
dez lâminas com reproduções foto
gráficas de estátuas e de um mapa 
das reduções jesuíticas, além de um 
livro e um guia didático, organizado 
pelo professor do Instituto de Artes 
da UFRGS, Jairo Figueiredo, e que 
será distribuído na rede escolar do 
Rio Grande do Sul.

A realização de “Os Sete Povos das 
Missões”, que a Riocell oferecerá a 

clientes e instituições culturais 
do Brasil e do exterior, envolveu pes
quisas em conjunto com o Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul. O lança
mento do brinde será em 30 de no
vembro, no Margs, em cujo acervo 
estão três das estátuas fotografadas 
para o “kit”. Na ocasião, serão proje
tados 400 “slides”, de Flávio Del Me- 
se, sobre as reduções jesuíticas, e a 
Orquestra de Câmara de Porto Ale
gre executará músi cas dos séculos 
XVI, XVII e XVIII, com réplicas de 
instrumentos da época.

A sociedade criada pelos indígenas 
e pelos padres espanhóis, que o estu-

sua

num

seus

também uminclui
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CULTURA GAÚCHA

Riocell destaca 

as Missões
Em prosseguimento ao projeto cultural que vem desen

volvendo desde 1976, através de brindes de fim de ano com 
temas sempre ligados aos valores culturais e artísticos do 
Rio Grande do Sul, a Riocell editou este ano um trabalho, 
sob forma de port-fólio, denominado Os Sete Povos das 
Missões — a Terra; a Gente, Os Ofícios, a Arte. a Vida e o 
Esplendor de uma Civilização Indígena- Jesuitica no Brasil.

O brinde é um conjunto de fotografias da estatuària mis- 
sloneira, de uma cartografia da época, além de um livro- 
texto de autoria do professor Armindo Trevisan. A apresen
tação oficial destas peças está prevista para as 21h do dia 30 
de novembro, na sede do Margs (Praça da Alfândega, s/n°), 
local onde estáo três das obras retratadas. O ambiente, na
quela ocasião, contará com Imagens da região missioneira, 
apresentadas por Flávio Del Mese, e recital do Conjunto de 
Câmara de Porto Alegre, executando músicas dos séculos 
16, 17 e 18 cím utilização de réplicas de instrumentos da 
época.

Santa Catarina (Museu de São Miguel das MissOes),
uma das lâminas do port-fMio
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Cooper Social
onde Xico Júnior estará entregan
do troféus aos seus homenageados, 
durante o Jantar dos Destaques, 
no Canoas Tênis Clube, às 21 
horas.

Associação dos Ex-Bolsistas da 
Alemanha.

* Esta semana que inicia, 
configura-se para nós colunistas, 
como uma verdadeira maratona 
onde a resistência física será testa
da prá valer. Senão vejam vocês: 
segunda-feira iniciou com um con
vite para participar do encontro de 
empresários da distribuição de veí
culos automotores, que reuniram- 
se no Palácio do Comércio para 
discutir os fins da 1 Abrave- 
Associação Brasileira dos Distri
buidores de Veículos Automoto
res. Um dia calmo.

* Às 19 horas, Maria de Lourdes 
Issler e Maria Eliza Torrelly Cruz
nos esperam para a inauguraçao 
do Show room da ARTecidos, ali 

Dr. Timóteo, 579. E o Duda, o 
nosso campeão gaúcho de Kart e 

brasileiro tem festa

* Dia 30, um encontro com a 
cultura, no MARGS, às 21h, para 
a apresentação das belíssimas pe- 

a Riocell estará

na

vice-campeao 
de comemoração dos títulos rece
bidos, lá no Sailon da Lee, às 20 
horas.

zas com que 
brindando seus clientes e amigos 
neste Natal. Sobre estes falaremos
mais detalhadamente. E outro en
contro para comemorar os 20 anos 
de uma indústria que vem traba
lhando com a beíeza: a Indústria 
de Jóias Lengler, que terá jantar 
comemorativo, às 20h30min, no 
Plaza São Rafael. E ainda o convi
te da RBS, TV, para participar da 
festa do Reveillon Videofesta, lá 
no Veleiros do Sul, às 22 horas. 
E agora?

* Dia 28, exposição de Aldemir 
Martins na Masson Galeria de 
Arte, às 20h30min. Escolha do 
Mister Imagen News, às

no Encoúraçado 936. 
Os leiloeiros Norton Fernandes e 
Paulo Gasparotto estarão receben
do também, neste dia, no Conti
nental Hotel, para o coquetel de 
exposição das obras que serão 
leiloadas no dia 29, naquele local.

* Dia 29, uma programação em 
Porto Alegre, com o Leilão de 
Arte no Continental Hotel, às 
20h30min e outra em Canoas,

* Às 17 horas, inaugura a exposi
ção ''Agricultura e Horticultura 
Biológica, no Instituto Goethe, 
uma promoção da Diretoria da

22h30min,

* Porém, hoje o "cooper” é para 
veteranos. Inicia com a reunião da 
Aspaeci, às 16 horas, no Alfred 
Hotel, quando o dr. Alberto Hoda- 
ra falará sobre a "aplicação dos 
estudos de Leonardo da Vinci no 
planejamento das Cirurgias da Fa-

99ce .

* E dia primeiro de dezembro, o 
convite é para São Lourenço do 
Sul, para participar da entrega do 
"Troféu Comunicação-84 no Clu
be Comercial daquela Cidade.

s.
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í1) Abraçar Giancarlo 
Sartorello pela passa
gem de mais um ani- . 
versário. Isto foi feito 
na segunda-feira.

2) Comparecer, sexta- 
feira, ao lançamento do 
álbum de fim de ano da 
Riocell, no Museu de 
Arte do Rio brande do

[ Sul. Òonferir o texto de
ArnTindo Trevisan e a 
produção fotográfica de 
Luís Antonio de Souza.

3) Marcar a noite de 
amanhã para ir co
nhecer Limão Verde, o 
bar e casa de chá que 
Tatiana Lima e Bia 
Prates estão inauguran-

.• ✓

• .

!

* .

\

do.
tf4) Registrar a presen- . 

ça, incrivelmente bem
| acompanhada, de Léo 

Scarpini na noite mo
vimentada do Kafka Bar.

5) Elogiar a beleza e a 
elegância 
Aranha, noite de ontem, 
no coquetel com que 
Maria de Lourdes Issler 
e Maria Eliza Torrely 
Cruz inauguraram o 
“show room” da Arte- 
cidos.

i

de Zara

ri V

6) Cumprimentar Lena 
e Eduardo Abichequer 
pela chegada da segunda 
herdeira, irmã da beleza 
de Manuela e que deve 
se chamar Antonia.

7) Estar presente, 
logo mais no Plaza São 
Rafael, ao coquetel de 
lançamento 
porada de Verão 84/85 
dePunta dei Este.

v %
da Tem-

-

8) Visitar a exposição 
Agricultura e Horticul
tura Biológica que a As
sociação 
Bolsistas da Alemanha 
inaugura, hoje, no Ins
tituto Goethe.

!

t dos Ex-

9) Dar uma passada 
no Instituto Cultural 

Norte-Brasileiro 
Americano que, também 
hoje, promove coquetel 

de confraternização de 
fim de ano, reunindo 
colaboradores e amigos.

10) Telegrafar para o 
professor Francisco 
Luís dos Santos Ferraz, 
reitor da Universidade 
Federal do Rio Grande 
do Sul que promove, logo 
mais, a cerimônia de en
cerramento 
memorações do 
qüentenário da Univer
sidade.

das co-
cin-
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A rte, vida e esplendor de
uma civilização indígena-jesuítica

I

A Riocell - Ri,, Gran- 
‘ '' ^mpanhia de Celulose 
'Io Sul. dando continuida
de ao projeto cultural, que 
vem desenvolvendo desde 
1976. através dos brindes 
de fmi de 
estão .
\ alores

ano. cujos temas 
sempre ligados 

culturais e artísti- 
do Rio Grande do Sul. 

''dita. neste ano, "Os Sete 
Povos das Missões — a 
terra, a . 
arte. a \ ida

aos

MNORAfllACOS

gente, os ofícios, a 
e o esplendor 

. eivilização
indígena-jesuítica no Bra
sil .

0 trabalh

d e u rn a

Porto Alegre. 29 de novembro de 1984, o em pauta se-
'•a apresentado sob forma 
de porta-fólio. composto 
por um conjunto de foto
grafias da estatuária 
si ene ira e de uma earlogra- 
la da epoea, especialmente 

Produzidas por Luis. Anto- 
mo de Souza, além de um 
livro-texto, cujo autor é o 
professor Armindo Trevi- 
san.

mis-

A preocupação da em
presa no desenvolvimento 
do referido estudo, levou-a

OS a editar, também, um Guia
Uidatico sobre 
das Missões.

obras retratadas. i\a 
(unidade, o ambient 
envolvido 
Região Missio

a Região 
_ conjunto

com a Secretaria de Educa- 
'.•ao e Cultura do Estado, 
através do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, com 
a finalidade exclusiva de 
serem distribuídos em to- 
das as escolas do Estado.

opor- 
e serã 

imagens da
, , , neira, proje
tadas pelo artista frávio 
, I Mese c apresentação
p° (-onJunto de Câmara de 
Porto Alegre que executará 
musicas dos séculos XVI. 
... 1 XVIII, utilizando 

replicas de instrumentos 
da epoca. 0 trabalho tem a 
coordenação geral do con
sultor de Relações Públicas 
da Riocell, Antonio Lisboa 
Mello e Freitas.

SETE em
com

POVOS
DAS

«MISSOE XVII\ apresentação oficial 
i Peças acontecerá 

*íla, af 21 horas, na 
Sede do MARGS, na Pra
ça da Alfândega, local 

’ 1 se encontram três das

i destas

on
de
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ZERO HORA — Quinta-feira, 29.11.84— PÁGINA 45

DEs receberão o 

guia didático da 

arte missioneira
Orientar os professores a 

ensinar os alunos a conhecer 
e preservar a arte missionei
ra foi a proposta da Rlocell 
ao editar o Gula Didático 
"Os Sete Povos das Mis
sões”. O guia complementa 
os portfóllos editados pela 
empresa contendo lâminas 
fotográficas com imagens de 
esculturas mlssioneiras e o 
livro texto de Armindo Tre- 
visan.

bra que o objetivo foi contri
buir, de maneira efetiva, na 
conscientização e divulga
ção da obra missioneira, ain
da tão precariamente con
servada, de modo que o co
nhecimento desta contribua 
para sua preservação man
tendo viva e presente a iden
tidade cultural gaúcha.

"Compromisso
social”O guia visa a apoiar o pro

fessor na orientação dos alu
nos do 1° e 2° graus, quando 
a temática missioneira se in
sere no currículo escolar. Se
rá lançado oficialmente ho
je, durante o V Encontro Es
tadual de Dirigentes de Insti
tuições de Ensino Superior e 
Delegacias de Educação, 
que contará com a presença 
do secretário de Educaçôo, 
Francisco Salzano Vieira da 
Cunha, e do secretário-geral 
do Ministério de Educação e 
Cultura, Sérgio Pasquali. A 
edição dò guia é de 12 mil 
exemplares que serão distri
buídos junto com o portfólio 
ás 38 Delegacias de Ensino.

Ao desenvolver seus proje
tos culturais, a Rlocell, lem
bra Freitas, entende que não 
compete à empresa apenas 
produzir e comercializar 
bens, mas que ela tem um 
compromisso social com a 
comunidade. E, neste caso, 
seu comprometimento com a 
cultura se alia á sua ativida
de produtora de celulose, 
matéria-prima para o fabri
co do papel através do que a 
cultura se divulga e se per
petua.

As nove lâminas do portfó
lio contém uma cartografia 
da época e oito reproduções 
fotográficas de Luiz Antônio 
de Souza de esculturas mis- 
sloneiras. O seu lançamento 
será na sexta-feira, no Mu
seu de Arte do Rio Grande do 
Sul, local em que se encon
tram três das obras retrata
das. O ambiente será carac
terizado com imagens da re
gião, através de audiovisual 
e apresentação do Conjunto 
de Câmara de Porto Alegre, 
que executará músicas dos 
séculos XVI, XVH e XVIII, 
utilizando réplicas de instru
mentos da época.

Desde 1976, a Rlocell vem 
desenvolvendo um projeto 
cultural em que seus brindes 
de fim de ano sáo sempre li
gados aos valores culturais e 
artísticos do Rio Grande do 
Sul. Desta vez, o motivo será 
“Os Sete Povos das Missões 
— a terra, a gente, os ofícios, 
a arte, a vida e o esplendor 
de uma civilização indigena- 
jesuítica no Brasil”. O asses
sor de relações públicas da 
empresa, Antônio de Lisboa 
Mello e Freitas, considera 
que arte missioneira talvez 
seja o maior patrimônio cul
tural do Rio Grande. E lem-
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Comércio. Na oportunida
de, o diretor superinten
dente, Roger Ian Wright, 
estará á disposição da im
prensa para falar sobre o 
desempenho do setor de 
fertilizantes em 84 e suas 
perspectivas para o próxi
mo ano.

.
o

SECRETÁRIO geral do 
Conselho de Segurança Na
cional, general Danilo Ven- 
turini, participa de 
reunião-almoço especial 
promovida pela Federação SECRETÁRIO geral do 
e Centro das Indústrias, ás Programa Nacional de 
12h30min, na sede do Senai.
Após o almoço, haverá reu
nião com empresários da 
área de informática e, ás Aeroporto Salgado Filho.

Entrevista está marcada 
para as lOhSOmin, na sala 
VIP.

Desburicratização, Geral
do Plquet Carneiro, conce
de entrevista coletiva no

I4h30min, entrevista à im
prensa. Venturini também 
visitará empresas do setor, 
entre as quais a Parks 
Equipamentos Eletrônicos 
Ltda, que às 16h inaugura 
novas instalações, na Ave
nida Paraná. 2.335.

RIOCELL lança
álbum-brinde de fim de ano 
— um livro-texto de autoria 
do professor Armindo Tre- 
visan e fotos de Luis Antô
nio de Souza sobre os Sete

seu

ROTARY Club Porto Ale
gre Norte promove Povos das Missões. Lança- 
reunlào-almoço ás I2h, no mento será às 21h, no Mu- 
Leopoldina Juvenil. Pales- seu de Arte do Rio Grande 
trante será o presidente da do Sul.
MPM Propaganda, Antônio 
Mafuz. JOIAS Lengler promovem 

jantar de comemoração ao 
seu 20° aniversário de fun- 

Trevo oferece almoço de dação. Jantar está marca- 
conf ratemização de fim de do para as 20h30min, no Ho- 
ano, às 12h, no Palácio do telPlaza São Rafael.

GRUPO Luxma — Adubos
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FIM DE SEMANA
Aldemir Martins 

está expondo 

na Masson.
A arte das Missões 

é o tema do 

brinde da Riocell. 

Páginas 2 e 3
s.
o

M

'Aldemir Martins- São Francisco Xavier
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Riocell mostra o 

álbum das Missões
Hoje, ás 21h, no Margs (Praça da Alfândega. s/n°), a Rio

cell — Rio Grande Companhia de Celulose do Sul - fará a 
apresentação oficial das peças que compõem o seu brinde de 
fim de ano. A empresa, que desde 1976 vem desenvolvendo 
um projeto cultural cujos temas estão sempre ligados aos va
lores culturais e artísticos do nosso Estado, editou em 1984 o 
trabalho denominado “Os Sete Povos das Missões — a Terra, 
a Gente, os Ofícios, a Arte, a Vida e o Esplendor de uma Civi
lização Indígena-Jesuítica no Brasil".

Apresentado sob forma de portfólio, o brinde è composto 
por um conjunto de fotografias da estatuária missioneira e 
de uma cartografia da época, especialmente produzidas por 
Luís Antônio de Souza — mais um livro-texto de autoria do 
professor Armindo Trevisan. A preocupação da empresa no 
desenvolvimento desse estudo levou-a também a editar um 
Guia Didático sobre a Região das Missões, em conjunto com 
a SEC através do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, exclu
sivamente para distribuição nas escolas estaduais.

Os responsáveis pela produção do livro-texto refletem o 
empenho da Riocell quanto á qualidade e maior autenticida
de do trabalho. O santa-mariense Armindo Trevisan, entre 
outros títulos professor adjunto de História da Arte e Estéti
ca na Ufrgs; ganhador do Prêmio Nacional de Poesia Gonçal
ves Dias, em 1964, e do Nacional de Brasília, é autor do en
saio A Escultura dos Sete Povos, editado em 1978 pela 
Movimento-INL. A versão inglesa do texto é de Luís Fernan
do Veríssimo. Outro Luís, o Antônio de Souza, responsável 
pelas fotos do álbum, atua na área desde 1973 e já conquistou 
importantes prêmios em Salões de Arte Publicitária — sua 
especialidade. Atualmente estuda Artes Plásticas na Ufrgs, 
onde busca uma maior interação entre sua visão estética dos 
objetos, pessoas e situações, com a técnica fotográfica.

Hoje, quando da apresentação oficial desta e das demais 
peças que constituem o brinde de fim de ano da Riocell, o pró
prio ambiente será envolvido com imagens da região missio
neira. projetadas porFlávio DelMese. O acontecimento con
tará com o concerto do Conjunto de Câmara de Porto Alegre, 
que executará músicas dos séculos XVI, XVII e XVIII.
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Riocell lançou álbum inspirado inas Missões
Com um concerto do 

Conjunto de Câmara de 
Porto Alegre, que exe
cutou músicas dos sécu
los XVI, XVII e XVIII 
da Renascença Espa
nhola, e a projeção si
multânea, em seis pai
néis, de imagens da re
gião missioneira, de 
Flávio Del Mese, a Rio- 
cel — Rio Grande Com

panhia de Celulose do 
Sul, fez a apresentação 
oficial, sexta-feira, na 
pinacoteca do Margs, 
das peças que compõem 
o brinde deste fim de 
ano, para seus clientes e 
amigos. Presentes ao 
lançamento do álbum 
Os Sete Povos das 
Missões, o subsecretá
rio de Cultura/SEC,

Paulo Amorim, repre
sentando o Secretário 
da Educação; Flávio 
Loureiro Chaves, pró- 
reitor da Universidade 
Federal do Rio Grande 
do Sul, representando a 
Ministra da Educação; 
a diretora do Margs, 
Evelyn Berg Ioschpe, e 
representantes do Con
selho da empresa e do

meio artístico gaúcho.
Apresentado sob for

ma de portfólio, o brinde 
é composto de nove foto
grafias da estatuária 
missioneira e uma car
tografia da época dos 
Sete Povos das Missões, 
de origem espanhola 
(demarcando a área das 
Missões Jesuíticas, 
quando as fronteiras do 
Rio Grande do Sul ainda 
não estavam definidas), 
especialmente produzi
das por Luís Antônio de 
Souza. Integrando tam
bém o álbum, um livro- 
texto de autoria do pro
fessor e crítico de arte 
Armindo Trevisan qua
lifica a publicação. A 
versão inglesa do texto é 

Luís

Segunda-feira, 03.12.84/ZH SEGUNDO CADERNO — 10

de Fernando 
Veríssimo. Com uma 
edição de 10 mil exem
plares, A Escultura dos 
Sete Povos é mais um 
trabalho que vem inte
grar a linha adotada pe
la Riocel, que desde 1976 
vem desenvolvendo um 
projeto cultural cujos 
temas estão sempre li
gados
artísticos do Rio Grande 
do Sul. A preocupação 
da empresa em divulgar 
este estudo levou-a a 
editar em conjunto com 
a SEC e o Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul 
um Guia Didático Sobre 
a Região das Missões 
que será distribuído ex
clusivamente ás escolas 
do Estado.

valoresaos
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Evelyn e Daniel lochpe no Museu de Arte

Missões em álbum de Natal
Ao som de música renascentista interpretada pe

lo Conjunto de Câmara de Porto Alegre, a apresen
tação de slides em oito telas diferentes sobre as 
ruínas, foi lançado o Álbum Os Sete Povos das Mis
sões, iniciativa da Riocell, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

O trabalho tem texto do professor Armindo Trevi- 
san e fotos da iconografia missioneira produzidas 
por Luís Antônio de Souza.

Durante as solenidas, falou <j empresário carioca 
Miguel Lafer, presidente do conselho da Riocell e o 
subsecretário de Cultura Paulo Amorim* • : •' i
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Evelyn e Daniel lochpe no Museu de Arte

Missões em álbum de Natal
Ao som de música renascentista interpretada pe

lo Conjunto de Câmara de Porto Alegre, a apresen
tação de slides em oito telas diferentes sobre as 
ruínas, foi lançado o Álbum Os Sete Povos das Mis
sões, iniciativa da Riocell, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul.

O trabalho tem texto do professor Armindo Trevi- 
san e fotos da iconografia missioneira produzidas m 
por Luis Antônio de Sousa.

Durante as solenidas, falou o empresário carioca 
Miguel Lafer, presidente do conselho da Riocell e o 
subsecretário de Cultura Paulo Amorim.
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Um brinde à cultura
* Ambiente à rneia-iuz, telões 
nas paredes onde eram apre
sentadas imagens das Missões 
Jesuíticas, estatuárias e obrais 
de arte, e o som de músicas 
renascentistas, criaram um ce
nário mais do que categoriza
do para o lançamento do brin
de de fim de ano da Riocell. 
Um brinde que desde 1976 
vem se caracterizando pelo 
destaque dá aos valores artísti- 

eulturais do RS, e que 
neste ano apresentou como

Sete Povos das Mis-

cos e

tema "Os 
sões".

* A festa de apresentação 
esteve concorridíssima com 
muita gente bonita e elegante 
assistindo os "slides leitos 
pela maestria de Flávio de 
Mese e aplaudindo a apresen
tação do Conjunto de Câmara 
de Porto Alegre executando 
músicas dos Séculos XVI, SV II 
e XVIII da Renascença Espa
nhola.

Aldo Sani e 
Miguel 
Lasser, 
diretores da 
Riocell

por um conjunto de fotogra
fias da estatuária missioneira e 
de uma cartografia da época, 
produzidas por Luis Antonio 
de Souza, além de um livro-

* Mas, o melhor mesmo ficou 
para o Porta-folio, composto

Eva e Wolfgang Sopher

texto da autoria de Arrnindo 
Trevisan. Além disso a em
presa editou, para distribuição 
a todas as escolas do Estado, 

Cuia Didático sobre a 
Região das Missões.
um

José Frederico Stà'11 e senhora

* A direção da Riocell esteve 
representada por Aldo Sani. 
Miguel Lafer e Fernando Gei- 
sel e o diretor da losehpe, 
Daniel losehpe. Cuidado da 
organização do evento,Antonio 
Freitas acompanhado de Ercí- 
iia. Estiveram no MARCS, 
Evelyn Berg Iochpe, Paulo 
Amorin, Flávio Loureiro Cha
ve, Wolfgang e Eva Sopher, 
Lydia e Sheun Ming Ling, Sd- 

Antonio Baragnano; sra. 
Amaral de Souza, e muitíssi
ma gente mais.

Lydia e Sheun 
Ming Ling

via e


