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Prezados Senhores

Pelo presente? tonos a satisfação de enca

minhar ci Vossa Senhoria? regulamentos do I CONCURSO DE MONOGRA

FIAS SOBRE ARTISTAS PLÁSTICOS RIOGRANDEIJSES 

o Instituto Estadual do Livro e

gue este Museu 

DAC/SEC estão promovendo o

oc

Encarecemos sua colaboração no sentido de 

que seja dada ampla divulgação a essa iniciativa? condição fun

damental para o êxito de orojetos dessa natureza»

Na oportunidade? apresentamos a 

Senhoria? nossos protestos de elevada estima e consideração»

Vossa

Luiz Inãcio Medeiros 

Diretor do MARG8



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA*'
departamento de assuntos culturais
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

I CONCURSO 

ARTISTAS PLÁSTICOS
DE MONOGRAFIAS SOBRE 

RIOGRANDENSES

REGULAMENTO

Art.19 f ^f6rde estimular a pesquisa sobre os valores ar 
ai m1 io Grande do Sul,o MARGS promoverá o I Concurso

_ Poa^^grafÍaS SObre Artistas Plásticos Riograndenses. '
- Osdtrabalhos°ínIditi-°raS br~SÍlelros natos ou naturalizados.

* rxaDeinos,inéditos, deverão ser apresentador *>e™T ofíc olra°Íe8^ laUd“a sr^ce^respaço iuplo! 
número de fnih?= p2denao„conter um apêndice documental, cujo 

. folhas estabelecidas.SSra ^P^ado ao número mínimo das

•Art*49" ?93SrnoaRioSGranlfdnVf?ar SObfe artistas nascidos antes de 

inferior a dois anos? '°U "e residentea por período não

§ Os trabalhos poderão igualmente 
ou grupos artísticos, 

documentos(iconografia)poderão 
tadas ou xerografadas.
As fontes bibliográficas deverão 
com os preceitos da ABNT.

- Os trabalhos poderão conter ilustrações.
' em ser entre9'ues sob pseudônimo no MARGS
Z junho de ?,faS 3ítrea)vlas exigidas, até dia
contend?-f?nnmI8A^ Ppac°mPanhado de carta do concorrente 
do”h) d° concorrente e pseudônimo adota
gráfia"f? decíÍrac!nCd ÇO;d)n9 do CPF;e)titulo da monõ

Í 'í dc"-lara9ao de que o concorrente está de acordo “
próprio^unho do reflainento* As cartas terão assinatura do

- L frbkJf b d2 a~tor,com a firma reconhecida. 
b abalho? P°derao ser remetidos pelo Correio,valendo

Art i no n t d° f®9istro,como a de inscrição.
designada neNem° e5ampados e julgados por uma comissão 
designada pela Direção do MARGS,constituída oor 3(tres)
as?untndíCad°S-eníre P®ssoas de reconhecido conhecimento d5 
de ^o?io deU1978 90 COncluir sua tarefa «té o dia

O autor da monografia classificada em 19 lugar receberá 
bPU=r°Lal?r da SMil^OOrOO-Qotrossim^^es^ lerf 
edI?lo'tUt° Estadual do -ivro,em regime de co- 

Art i?o_ fdlÇao'de acordo com as normas de publicação daquele órqao,
ummD?êmfofÍa clfssi~icacia em segundo lugar será atribuído 

í? n° vapr_de CRno.OOO.OO.não cabendo 
a garantia de edição pelo IEL.
dnq0n!rÍridiS d°f trabaXhos não premiados deverão ser retira
TOnta? drdLr^a? ?ntr~ d° prazo de 90 (roventa) dias 
t?do Lf d ta de divulgaçao do resultado do concurso.Esgo- 
do^Museu? prazo,os originais serão recolhidos ã Biblioteca

Art.149- 0 parecer da CJ será divulgado através dos meios de comuni- 
t^a.çao.

Art.159- Os casos omissos serão_resolvidos pela Direção do 
Ountamente com. a Direção do DAC/SEC.

Art.29 
Art.39

80

versar sobre movimentos 

constar de copias fotogra- 

ser citadas de conformidade

Art.59 - Os

Art.69

Art.79 
Art.89

20

Art.99
a

mem

15
Art.119-

um
pu~

ao 29 lugar,
Art.139-

a

MARGS,
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QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 1977c. e-

MARGS promove concurso 

de monografias sobre arte
derão conter ilustrações.

Alt. 8.0 — Os originais de
verão ser entregues sob pseu
dônimo no MARGS em enve
lope fechado e nas 3 (três) 
vias exigidas, até-dia 20 de 
junho de 1978, às 18h, acom
panhado de carta do concor
rente contendo: a) nome 
completo do concorrente e 
pseudônimo adotado; b) na
cionalidade; c) endereço; d) 
n.o do CPF; e) título da mo
nografia; f) declaração de 
que o concorrente está de 
acordo com os tennos do re
gulamento. As cartas terão 
assinatura do próprio punho 
do autor, com a firma reco
nhecida.

Art. 9.o — Os trabalhos po
derão ser remetidos pelo Cor
reio, valendo a data do re
gistro, como a de inscrição.

Os trabalhos 
serão examinados e julgados 
por uma comissão designada 
pela direção do MARGS, cons
tituída por 3 (três) mem
bros indicados entre pessoas 
de reconhecido conhecimento 
do assunto, as quais, deve
rão concluir sua tarefa até o 
dia 15 de agosto de 1978.

Art. ll.o — O autor da mo
nografia classificada em l.o 
lugar receberá um prêmio no 
valor de Cr$ 15.000.00. Ou- 

1 trossiim, a mesma será pu
blicada pelo Instituto Esta
dual do Livro, em regime de 
coedição, de acordo com as 
normas de publicação daque
le órgão.
Art. 12.o — À monografia 

classificada em segundo lu
gar será atribuído um prê
mio no valor de Cr$ ..........
10.000,00, não cabendo ao 
2.o lugar a garantia de edi
ção pelo IEL.

sobre os valores artísticos do 
Rio Grande do Sul, o MARGS 
promoverá o I Concurso de 
Monografias sobre Artistas 
Plásticos Rio-grandenses.

Art. 2.o — Poderão concor
rer autores brasileiros natos 
ou naturalizados.

Art. 3.0

Com a finalidade de esti
mular a pesquisa sobre as 
Artes Plásticas e, posterior
mente, oferecer bibliografia 
nesta área, o Museu de Ar
te do Rio Grande do Sul es
tá lançando o I Concurso de 
Monografias Sobre Artistas 
Plásticos Rio-grandenses.

Os trabalhos deverão ver
sar sobre artistas nascidos 
antes de 1930 no Rio Gran
de do Sul, ou aqui residentes 
por período não inferior a 
dois anos, podendo ainda 
abordar grupos ou movimen
tes artísticos. O referido con- 

que tem inscrições

Os trabalhos,
inéditos, deverão ser apresen
tados em 3 (três) vias, com 

mínimo de 80 laudas, 
numa só face, em espaço du
plo, em papel ofício, poden
do conter um 
cumental, 
folhas não será computado 
ao número mínimo das 80 
folhas estabelecidas.

Art. 4.o — Os trabalhos de- 
sobre artistas

um

apêndice do- 
cujo número de

curso,
abertas até o dia 30 de ju
nho de 1978, oferece prê
mios no valor de CrS ........
15.000,00 (l.o lugar) e Cr$ 
10.000,00 (2.o lugar), as
segurando-se a edição do tex
to premiado através do Ins
tituto Estadual do Livro, 
DAC-SEC, de acordo com as 
normas de publicação daque
le órgão.

O regulamento encontra-se 
à disposição dos interessados 
na sede do MARGS, à Av. 
Salgado Filho, 235, l.o an
dar, no horário comercial, e 
está assim organizado:

REGULAMENTO
Art. l.o — Com a finalida

de de estimular a pesquisa

verão versar 
nascidos antes de 1930 no 
Rio Grande do Sul, ou nele 
residentes por período não 
inferior a dois anos.

§ — Os trabalhos poderão 
igualmente versar sobre mo
vimentos ou grupos

Art. lO.o

artísti
cos.

Art. 5.0 — Os documentos 
(iconografia) poderão 
tar de cópias fotografadas ou 
xerografadas.

Art. 6.o — As fontes biblio
gráficas deverão ser citadas 
de conformidade com os pre
ceitos da ABNT.

Art. 7.o — Os trabalhos po-

cons-

Os originais 
dos trabalhos não premiados 
deverão ser retirados por 
seus autores do prazo de 90 
(noventa) dias a contar da 
data de divulgação do resul
tado do concurso. Esgotado 
este prazo, os originais serão 
recolhidos à Biblioteca do 
Museu.

Art. 13.o

Art. 14.o — O parecer da 
CJ será divulgado através 
dos meios de comunicação.

Art. 15.o — Os casos omis
sos serão resolvidos pela di
reção do MARGS, juntamen
te com a direção do DAC- 
SEC.
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CONCURSOS/.
• MONOGRAFIA SOBRE ARTISTAS 

PLÁSTICOS — Com a finalidade de 
estimular a pesquisa sobre os valo
res srtístioos do Rio Grande do Sul. 
o Museu de Arte (Salgado Filho, 
235 primeiro ano'a>r) promoverá c I 
Concurso de Monografias sobre ar
tistas plásticos rio-grandenses. Podem 
concorrer brasileiros natos ou natu
ralizados com trabalhos inéditos que 

nascí-dtverão versar sobre artistas 
dos antes de 1930 no Estado, ou ne
le residentes por período não 
rior a dois anos. 
mínimo 80 laudas, numa só face em 
espaço duplo, com três cópias, 
vencedor receberá Cr$ ’5 mil e a 
publicação pelo IEL e o segundo lu
gar Crí 10 mil. Maiores in.ormações 
no MARGS.

,nfe- 
Deverá ter no

o

Monografias de artistas 

num concurso lançado pelo MARGS
conhecida. Os trabalhos poderão 
ser remetidos pelo Correio, valen
do a data do registro, como a de 
inscrição.

Os trabalhos serão examinados 
e Julgados por uma comissão de
signada pela Direção do MARGS, 
constituída de três membros in
dicados entre pessoas de reconhe
cido conhecimento do assunto, as 
quais deverão concluir a tarefa 
até o dia 15 de agosto de 78. Os 
originais dos trabalhos não pre
miados deverão ser retirados den
tro do prazo de 90 dias, a con
tar da data de divulgação do 
.resultado do concurso. Entre os 
nomes de artistas que sugerimos 
para este concurso estão: Alice 
Brueggemann, Alice Soares, Xico 
Stockinger, Fahrion, Weingertner, 
Lutzemberger, Faria Viana e Ma- 
l&goli.

Com o objetivo de estimular 
a pesquisa sobre as Artes. Plásti
cas e, posteriormente, oferecer 
bibliografia nesta área, o Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, 
está lançando o “I Concurso de 
Monografias sobre Artistas Plás
ticos Rio-Grandenses”. Os traba
lhos deverão versar sobre artis
tas nascidos antes de 1930, no 
Rio Grande do Sul, ou aqui re
sidentes por período não inferior 
a dois anos, podendo ainda ver
sar sobre grupos ou movimentos 
artísticos.

O concurso tem inscrições a- 
bertas até 30 de junho de 1978, 
oferecendo dois prêmios de Cr$ 
15 mil (l.o lugar) e Cr$ 10 mil 
(2.0 lugar), ficando assegurada 
a edição do texto premiado atra
vés do Instituto Estadual do Li
vro, DAC/SEC. Os trabalhos, i- 
néditos, deverão ser apresentados

em três vias, com um mínimo de 
80 laudas, numa só face, em es
paço duplo, em papel ofício, po
dendo conter um apêndice docu
mental, cujo número de folhas 
não será computado ao número 
mínimo das 80 folhas estabeleci
das.

■

Os originais deverão ser entre
gues, sob pseudônimo, no MARGS 
em envelope fechado e nas três 
vias exigidas, até 20 de Junho de 
78, às I8h. acompanhado de car
ta do concorrente contendo: a) 
nome completo do concorrente e 
pseudônimo adotado: b) naciona
lidade; c) endereço; d) n.o do 
CPF; e) título da monografia; 
f) declaração de que o concor
rente está de acordo com os ter
mos do regulamento. As cartas 
terão assinatura do próprio pu
nho do autor, com a firma re-



Jornal:
O fc / o t.../ >■?

Página: _-rb__Cova CuVQo_rAov>\C)yc\ £

A s sun 10 : jA vii frias

Data:
CvS

ptàiiitoi - R.S.
<

s-y 1 r*Concurso de monogratias 

sobre artistas plásticos C P ^
1978, às 18 horas, acompa
nhados de carta do concor
rente, contendo: a) nome 
completo e pseudônimo ado
tado; b) nacionalidade; c) 
endereço; d) n.o do CPF; e) 
título da monografia; f). de
claração de que o concorren
te está de acordo com os ter
mos do regulamento. As car
tas terão assinatura do pró
prio punho do autor, com fir
ma reconhecid .. Os trabalhos 
poderão ser rt etidos pelo 
Correio, valendo a data do 
registro, como a de inscri
ção.

Com a finalidade de estimu
lar a pesquisa sobre os valo
res artísticos do Rio Grande 
do Sul, o Museu de Arte — 
JVIARS —, órgão do Departa
mento de Assuntos Culturais 
da Secretaria de Educação e 
Cultura, promoverá o I Con
curso de Monografias sobre 
Artistas Plásticos Rio-gran- 
denses. Poderão concorrer 
autores brasileiros j natu
ralizados. Os trabalhos inédi
tos deverão ser apresentados 
em três vias, com um míni
mo de 80 laudas, numa só

face, com espaço duplo, em 
papel ofício, podendo conter 
um apêndice documental, 
cujo número de folhas não 
será computado ao número 
m nimo das 80 folhas esta
belecidas.

Os trabalhos deverão versar 
sobre artistas nascidos antes 
de 1930 no Rio Grande do 
Sul ou nele residentes por 
período não inferior há dois 
anos. Os trabalhos ooderão, 
igualmente, versar sobre mo
vimentos ou grupos artísti
cos. Os documentos (icono
grafia) poderão constar de 
cópias fotográficas ou xero- 
grafadas. As fontes bibliográ
ficas deverão ser citadas de 
conformidade com os precei
tos da ABNT (Associação 
^brasileira de Normas Técni
cas). Os trabalhos poderão 
conter ilustrações.

Os originais deverão ser en
tregues sob pseudônimo, no 
MARGS, em envelope fecha
do e nas três vias exigidas, 
até o dia 20 de junho de

Os trabalhos serão examina
dos e julgados por uma. co
missão designada pela dire
ção do MARGS, constituída 
por três membros entre pes
soas de reconhecido conheci
mento no assunto, as quais 
deverão concluir sua tarefa 
até o dia 15 de agosto Je 
1978. O autor da monografia 
classificada em l.o lugar, re
ceberá o prêmio de Cr$ 15 
mil. Outrossim, a mesma se
rá publicada pelo Instituto 
Estadual do Livro, em regi
me de co-edição, de acordo 
com as normas de publica
ção daquele órgão. À mono
grafia classificada em 2.0 lu
gar, será atribuído um prê
mio no valor de Cr$ 10 mil, 
não sendo garantida a edi
ção pelo IEL. Os originais 
não premiados deverão ser 

noretirados pelos aut res 
prazo de 90 dias, a contar dí 
data da divulgação do resul 
tado do concurso. v v
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uma comissão designada pelo di
retor do MARGS, os quais deve
rão concluir sua tarefa até 15 de 
agosto de 1978.

Na Escola de Artes Visuais es
tão abertas inscrições para seus 
cursos de Verão para crianças 
(de 6 a 12 anos; e adultos inicia
dos esta semana As crianças te- 

Agora as primeiras noticias ráo cursos sobre fotografia, espa- 
deste ano. O Museu de Arte do Rio ço, corpo e som, sob a responsabi-
Grande do Sul está divulgando o hdade de Regina Alvares, que 
regulamento do I Concurso de vem de retornar de uma longa 
Monografias sobre artistas plasti- temporada na Inglaterra, en- 
cos riograndenses, que oferecerá quanto adultos terão a sua dispo- 
dois prêmios, o priibeiro de Cr$ 15 sição uma enorme pauta de cur- 
mil mais publicação pelo Instituto sos teóricos (arte contemporâ-
Estadual do Rio e o segundo de 10 nea, percepção da forma, criati- 
mil, sem garantia de publicação, vitíade, quadrinhos) e práticos 
As monografias deverão versar (entre outros, pintura, desenho, 
sobre artistas nascidos antes de gravura, materiais sintéticos, 
1930 no Rio Grande do Sul, ou nele corpo negro/arte, etc.). A escola, 
residentes por período não infe- como se sabe, fica no Parque 
rior a dois anos ou sobre movi- Lage (rua Jardim Botânico414) e 
mentos ou grupos artisticos ali Io- o telefone é 226-1879. O Museu de 
calizados. Devem ter no mínimo Arte Moderna do Rio, por sua vez, 
80 laudas, numa só face, em espa- esta promovendo durante todo 
ço duplo, em papel oficio, e ser este mês um curso infantil de fe- 
ineditos. Os originais deverão ser rias a cargo das professoras 
entregues, sob pseudônimo, no Georgette Melhen e Carli Moore 
MARGS, em envelope fechado e Portela, no qual serão oferecidas 
nas três vias exigidas, ate dia 20 técnicas de pintura, gravura, co- 
de junho do corrente ano, acom- iagem, modelagem, escultura em 
panhada de carta do concorrente madeira em aulas internas e ao 
contendo nome completo e pseu- ar livre. Finalmente, o Atelier — 
dónirrio adotado, nacionalidade, Centro de Arte Contemporânea 
endereço, numero do CPF, titulo (avenida Copacabana 788. grupo 
da monografia e declaração de 305/8) micia hoje um novo curso 
que esta de acordo com os termos sobre técnica de serigrafia, para 
do regulamento. Os trabalhos se- adultos. Informações pelo telefo- 
rão examinados e julgados por ne 255-5699.

' Okohf 1-1
Concurso sobre 

monografia dará 

prêmio a gaúcho
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museu de arfe esfá promovendo

J.° concurso de monografias sobre 

artistas plásticos do rio grande
Com a finalidade de estimular (iconografia) poderão constar de cópias fotográficas 

ou xerografadas. As fontes bibliográficas deverão 
ser citadas de conformidade com os preceitos da 
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). 
Os trabalhos poderão conter ilustrações.

Os originais deverão ser entregues sob pseu
dônimo, no MARGS, em envelope fechado e nas 
três vias exigidas, até o dia 20 de junho de 1978, 
as 18 horas, acompanhados de carta do concorren
te, contendo: a) nome completo e pseudônimo ado
tado; b) nacionalidade; c) endereço; d) n.° do CPF; 
e) titulo da monografia; f) declaração de oue o 
concorrente está de acordo com os termos do 
regulamento. As cartas terão assinatura do pró
prio punho do autor, com firma reconhecida. Os 
trabalhos poderão ser remetidos pelo Correio, va
lendo a data do registro, como a de inscrição.

a pesquisa so
bre os valores artísticos do Rio Grande do Sul, 
o Museu de Arte — MARGS — órgão do Depar
tamento de Assuntos Culturais da Secretaria de 
Educação e Cultura, promoverá o I Concurso de 
Monografias sobre Artistas Plásticos Rio-granden- 
ses. Poderão concorrer autores brasileiros 
turalizados. Os trabalhos inéditos deverão

Os- trabalhos serão examinados e julgados por 
uma comissão designada pela direção do MARGS 
constituída por três membros indicados entre pes
soas de reconhecido conhecimento no assunto, as 
quais deverão concluir sua tarefa até o dia 15 de 
agosto de 1978. O autor da monografia classifi
cada em l.° lugar receberá o prêmio de Cr$ 15 
mil. Ouüossim. a mesma será publicada pelo Ins
tituto Estadual do Livro, em regime de co-edição 
de acordo com as normas de publicação daquele 
órgão. À monografia classificada em 2.° lugar, se
rá atribuído um prêmio no valor de Cr$ 10 mil, 
nao sendo garantida a edição pelo 1EL. Os ori
ginais não premiados deverão ser retirados pelos 
autores no prazo de 90 dias, a contar da data da 
divulgação do resultado do

ou na-
ser apre

sentados em três vias, com um mínimo de 80 lau
das numa só face, com espaço duplo, em papel 
ofício, podendo conter um apêndice documental, 
cujo número de folhas não será computado ao nú
mero m-nimo das 80 folhas estabelecidas.

Os trabalhos deverão versar sobre artistas nas
cidos antes de 1930 no Rio Grande do Sul ou nele 
residentes por período não inferior há dois anos. 
Os trabalhos poderão, igualmente, versar sobre 

- movimentos ou grupos artísticos. Os documentos
concurso.
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Art&Â g'aJÍL
Com a finalidade de estimular a pes

quisa sobre os valores artísticos do Estado 
o Museu de Arte,do Rio Grande do Sul ór
gão do Departamento de Assuntos Cul
turais da SEC, promoverá o I Concurso de 
Monografias sobre Artistas Plásticos 
Riograndenses. Os trabalhos deverão versar 
sobre artistas nascidos antes de 1930 ou 
tão, residentes no Rio Grande do Sul por 
período não inferior a dois anfes. Os ori
ginais deverão ser entregues até o dia 30 de 
junho próximo e aos dois primeiros tra
balhos serão conferidos prêmios de Cr$ 
15.000 e Cr$ 10.000.

Maiores detalhes no regulamento que 
está sendo distribuido aos interessados no 
próprio MARGS.

en-

r .
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Assunto:

Museu de Artes recebe e.P 

monografias até dia 30 A-b lf
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul receberá, so
mente até o dia 30 deste msê, 
os trabalhos inéditos sobre 
artistas plásticos rio-granden- 
ses, para o Concurso de Mo
nografias lançado ainda no 
início deste ano. Os traba
lhos — de autores brasilei
ros natos ou naturalizados 
— deverão ser apresentados 
em 3 (três) vias. com um 
mínimo de 80 laudas, numa 
só face, em espaço duplo, 
contendo um a_
pêndice documental, 
número ds folhas não será 
computado ao número mí
nimo das 80 laudas estabe
lecidas, contendo nome com

pleto do concorrente e pseu
dônimo adotado; nacionali
dade; endereço; n.o do CPF; 
título da monografia e ter
mo de compromisso com o 
regulamento já divulgado.

Os trabalhos serão exami
nados e julgados por uma 

comissão designada pela Di
reção do MARGS, constituí
da por três membros indi
cados entre pessoal especia
lizado no assunto, os quais, 
deverão concluir sua tarefa 
até dia 15 de agosto de 1978. 
O autor da monografia clas
sificada em primeiro lugar, 
receberá um prêmio no va
lor de Cr$ 15 mil e o direito 
de publicação pelo Instituto 
Estadual do Livro em regi
me de co-edição.^ O segun
do lugar, receberá o prêmio 
de Cr§ 10 mil.
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Monografias

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul, DAC/SEC, informa 
que ainda está recebendo trabalhos de inscrições no I Concurso 
de Monografias sobre Artistas Plásticos Riogmdense. Entre os 
trabalhos já recebidos estão três importantes artistas gaúchos 
contemporâneos: O Mundo Paisagístico de Ângelo Guido; Alice 
Soares, artista e ainda Dona Carla Obino, e sua obra.

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul informa também que 
o prazo para a entrega dos trabalhos na sede do MARGS, 
Praça Barão do Rio Banco, foi prorrogado por mais 30 dias, 
contar do último dia 24.

na
a

ri 1Concurso de 

monografias^.^li

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. DAC-SEC. 
informa que ainda está re
cebendo trabalhos de inscri
ções no I Concurso de Mo
nografias sobre Artistas Plás
ticos Riograndenses. Entre os 
trabalhos já recebidos estão 
três monografias sobre três 
importantes artistas gaúchos 
contemporâneos: O Mundo 
Paisagístico de Ângelo Gui
do; Alice Soares, artista, e 
ainda Dona Carla Obino e 
sua obra.

O Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul informa tam
bém que o prazo para 
trega dos trabalhos na sede 
do MARGS, na Praça Barão 
do Rio Branco, foi prorroga
do por mais 30 dias, 
tar de 24 de julho.

a en-

a con-
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TEMPO QUATRO

© As sras. Cléo Borpes de 
Almeida, Cantem Lisboa, 

leda Karnas, .Tessv Divan, 
.Tune Monteiro. Lúcia do Vai- 
te Tschiedel, Lucieta Daudt, 
Maria Gewber, Maria Pilla 
Maria Rossi. Maria Luiza 
Sperotto. Paula Luiza Barcel- 
los, Ruth Tscnidol e Zônia 
Aranha foram patronesses do 
cha de ontem à tarde, na So- 
eit>a, em benefício da Creche 
Mamãe Margarida • As sras. 
Erna Kroeff Carrion e Áurea*** 
Eutbner foram eleitas, res- 
nectivamente. presidente doj" 
Conselho Parlamentar e ore- 
sidente da comissão dire-V 
tora da Associação Porto- 
Alegrense de Cidadãs 0 No ( 
Concurso de Monografias so-Q. 
bre artistas olástiros rio- 
trrandenses promovido oelow 
MARGS. o melhor trabalho 
foi o realizado em coniunto 
nor BI anca Luz Britos Nunes. 
Maria AméJm Pulgões Garcia 
e Mônica Zielinski Arregui, 
mie vão receber um prêmio 
de "Incentivo a pesouisa”.
Em seu trabalho. Blanca, 
Maria Amélia e Mônica a- 
bordaram “Francisco StocMn- 
.ser — Indivíduo e Contexto”
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