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A cultura que, pela sua natureza, é globalizadora e abran
gente, teve na atual administração estadual o relevo que merece, 
com a criação da Secretaria de Cultura. Liberta de sua histórica 
dependência à área da educação, afirma-se como setor indepen
dente e prioridade governamental e social. Não significa isso que 
as instituições culturais abandonem suas atividades didáticas, 
mas devem principalmente acompanhar o processo cultural que 
é bem mais amplo.

Assim o MARGS inicia, em sua bela sede, uma nova fase de 
trabalho no sentido de valorizar as expressões artísticas do nosso 
Estado e preservar nossa memória plástica. Cuidará também seu 
novo Diretor, dos aspectos técnicos tão importantes de 
museologia e preservação de suas coleções.

Desde sua fundação, com Ado Malagoli, que reuniu 
parcela expressiva de acervo até a recente gestão de Luiz Inácio 
Medeiros que instalou a nova sede e fundou este Boletim a casa 
tem prosperado no respeito e na admiração da gente riogranden-

Reitero minha confiança no trabalho devotado e na 
inspiração fecunda do novo Diretor, Prof. Jader Osório Siqueira e 
em sua valorosa equipe de colaboradores. Labutaremos juntos, 
no período que se inicia, sem distâncias paralisantes e sem 
necessidade de intérpretes. Falaremos direto e franco. Nosso 
compromisso não se esgota com o simples cumprimento dos 
horários: as artes cobram a seus servidores dedicação integral e 
o dever público transcende a mera relação de emprego. C 
artistas e como mestres, os artífices da grandeza do MARGS têm 
disso plena consciência.

Aproveito esta oportunidade para dirigir-me em especial 
aos artistas gaúchos a quem rendo homenagem a sua qualidade 
de criação. Espero que o Museu seja a sua casa e dela e desta 
Secretaria terão, na medida e na proporção de nossas possibili
dades, todo o apoio e incentivo.
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SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA
MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Endereço:
Praça Barão do Rio Branco s/n° 
9Q.OOO-PORTO ALEGRE-RS

LAURO GUIMARAES
SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO E TURISMOHorário de visitação:

De terça-feira a domingo, das 10 às 17 horas

B. inf. MARGS Porto Alegre v.4 n» 11 p. 1-20 maio/set. 1979



JADER SIQUEIRA NA DIREÇÃO DO MARGS
Com a presença do Secretário de Cultura, Desporto e 

Turismo, Lauro Guimarães, do Diretor do Departamento de 
Cultura, Luiz Carlos Barbosa Lessa e representantes dos vários 
órgãos filiados à Secretaria, artistas plásticos e amigos, foi 
empossado diretor do MARGS, em substituição a Luiz Inácio 
Franco Medeiros, o artista plástico Jader Osorio Siqueira, que 
respondia interinamente pela direção há alguns meses. A 
confirmação de Jader como diretor do Museu foi feita pelo 
próprio Secretário, destacando o excelente trabalho desen
volvido no período de março a setembro por Jader Osório 
Siqueira. Designado em 1975 como funcionário do MARGS, 
Jader foi responsável pelo Núcleo do Acervo, na dedicação e 
trato com obras e pela sua conservação. Antes de vir para o 
Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Jader exercia o cargo de 
supervisor de ensino artístico nas escolas estaduais depois de - já 
exonerado do serviço público municipal em Pelotas, onde 
nasceu - fundar a Escolinha Municipal de Arte Princesa do Sul.

Jader destacou-se sempre como pintor e ceramista, 
expondo individualmente desde 1968. Fez vários cursos de 
aperfeiçoamento e especialização com professores como Aldo 
Locatelli, Luiza Prado e outros. Tem individuais em Porto Alegre 
e no Rio de Janeiro e com o significante dado de ter sido 
incluído entre os primeiros em todos os salões nos quais se 
inscreveu até hoje.

IBERÊ CAMARGO

“A VIDA DE UM ARTISTA E 
UMA VIDA DE EXALTAÇÃO”

“Ofereço a Porto Alegre o meu 
retrato sem retoques. Aqui estão 
espalmados os meus erros e os meus 
acertos, nascidos da emoção’’. Assim 
o artista inicia a apresentação do 
catálogo. E a respeito de “Caderno 
de Desenho” é o próprio Iberê quem 
nos diz: “Sou um sujeito muito 
exigente. Devo dizer que não estou 
contente com o que faço e fico muito 
admirado quando os outros me dão 
um valor que eu não acho que tenha. 
Nesta exposição eu já digo que me 
apresento sem retoques, com meus 
erros e acertos, muitos erros e 
poucos acertos. Mas como aquilo foi 
feito anteriormente, eu não toco 
naquilo. Não vou agora embelezar o 
que eu já fiz. Deixo como foi, pois é 
minha vida”.

A exposição “Caderno de Dese
nho”, realizada no MARGS de 24 de 
julho a 26 de agosto, trouxe mais uma 
vez a Porto Alegre o renomado artista 
gaúcho Iberê Camargo, já há quase 
quarenta anos radicado no Rio de 
Janeiro.

Na posse do novo Diretor do MARGS, Jader Osório Siqueira (ao centro), a 
presença do Secretário de Cultura, Desporto e Turismo, Dr. Lauro Guimarães (à 
esquerda) e do Diretor do Departamento de Cultura, Dr. Luiz Carlos Barbosa 
Lessa (à direita).

Esta mostra reuniu um conjunto 
de trabalhos executados entre 1940 - 
ano em que Iberê se iniciou na ativida
de artística - e 1977. São desenhos 
guardados por Maria, esposa do artista 
desenhos estes que estiveram perdi
dos por muito tempo e foram reencon
trados recentemente num velho baú. A 
exposição destes trabalhos serviu para 
dar uma visão cronológica da obra de 
Iberê.

NAS TELAS, TODA A PAIXÃO DE IBERÊ
“É uma viagem louca, sabe. Eu 

penso naturalmente que a gente tem 
um rumo, tem uma bússola, tem um 
marco progressivo em certa direção. 
Mas a coisa ó de tal forma - aí que eu

Quando Iberê fala a respeito de 
seu trabalho, desperta-nos a 
curiosidade de saber como surgem 
suas telas, como se processa o seu 
trabalho criador.
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Eu sou um camarada que faz as 
coisas e diz que vai fazê-las. Vou, por 
isso, contra o Brasil, para servir o 
amanhã”.

Retornando ao assunto, fala-nos 
que é muito difícil dizer como as 
coisas nascem. ‘‘É difícil mesmo 
esclarecer o fenômeno da criação. 
O que eu sei é que há muito sofri
mento, que há muita paixão no meu 
trabalho. Isto eu sei que há. E eu só 
posso fazer alguma coisa quando eu 
sinto realmente uma grande paixão. 
Que aquilo está sobre todas as 
coisas, que é o mais importante, é a 
razão da minha vida. Isto sim, neste 
momento eu sou capaz de fazer 
alguma coisa, mas a frio eu sou 
incapaz. Se eu não estou motivado, 
não nasce nada, nem um simples ra
bisco. Para criar, eu preciso estar 
naquele momento que é quase um 
estado de graça, de exaltação. 
Porque a vida de um pintor é uma 
vida de exaltação, é uma permanente 
paixão. O indivíduo se consome nesta 
fantasia”.

de mim. E é isso que eu vou pôr na 
tela. Então não posso formular isso 
em pensamento, compreende? Aí 
então as coisas vão acontecendo. E, 
naturalmente, um quadro será 
sempre o meu estado interior, sempre 
será. Será por certo a minha imagem! 
Aí eu sinto que o quadro realmente é, 
e eu expresso, quando eu sinto que 
aquele quadro é a minha carne, o 
meu sangue, aquele quadro sou eu. 
Exatamente neste momento é que o 
quadro termina, quando eu sinto que 
sou eu, com toda a minha 
precariedade. Mas sempre o meu 
quadro tem um desespero, porque 
esse desespero eu trago dentro de 
mim. Muitas pessoas pensam que eu 
sou um sujeito tranqüilo, justamente 
porque eu tenho essa aparência 
tranquila. Mas no fundo eu sou um 
homem tenso, muito dramático, 
desesperado mesmo. E isto eu 
expresso no que eu faço!

Iberê tem uma grande capacidade 
de trabalho. Ele é capaz de trabalhar 
intensamente, como já o fez, iniciando 
às duas da tarde e indo até às 11 horas 
do dia seguinte. E isto sem parar, sem 
sentar, sem comer, absolutamente 
concentrado em sua atividade.Mas 
quanto ao tempo que ele leva traba
lhando numa obra,diz-nos o artista:

«Isto é muito imprevisível, porque 
naturalmente que surge uma idéia 
qualquer, mas apenas uma idéia. Eu 
acho, porém, que arte não é idéia. Para 
mim não é. Arte não é um conceito 
Eu não tenho uma noção clara como 
de quem vai escrever. O escritor 
pensa: o personagem principal é este, 
vai acontecer isto, este é o enredo e 
assim por diante. Não, em pintura, na 
arte, não é assim. O pintor trabalha 
com formas. E eu busco a expressão. 
A expressão de quê? Do meu 
sentimento, do que eu tenho dentro

digo que é louca - porque, se eu digo 
que vou para o norte, quando me aper
cebo eu estou no sul.

O que ocorre é que a gente não 
segue aquele roteiro imaginário, 
absolutamente não segue. As coisas 
acontecem. E, quando acontecem, 
vão ampliando, de certo modo, o 
roteiro. Aí a gente sente que vai se 
afastando, que vai criando uma outra 
coisa. Sempre que você coloca uma 
cor, ela exige outra cor. Mas com 
essa dificuldade para se obter 
tintas...”. Nesse momento o artista 
interrompe para nos falar que 
atualmente ele está com a palheta 
incompleta, que lhe faltam muitas 
cores e, por esse motivo, precisa 
providenciar, com urgência a 
importação de tintas.

‘‘Eu não tenho fortuna, não tenho 
bens, vivo o dia-a-dia. O que sou é um 
biscateiro, de certo modo. Então eu 
tenho que trabalhar, eu tenho que 
vender os meus quadros. Sendo 
assim, eu preciso de tintas e estou, 
por essa razão, procurando um meio 
de trazê-las do estrangeiro, mesmo 
contra as determinações do governo.

VERDE - NOVA COR NA PALHETA DO ARTISTA
í 4

'J 1 •? ^
Iberê Camargo é muito ligado às 

suas origens, a sua infância, criado 
como foi no interior (ele nasceu em 
Restinga Seca), nesta paisagem mais 
agreste do Rio Grande do Sul. E 
agora, com 65 anos, com excepcional 
força intelectual e física - costuma 
correr mais de 3 km por dia - ele se 
propõe a voltar e aqui estabelecer-se 
para pintar. Isto para o artista se 
constitui numa fase muito importante, 
porque está no futuro, num futuro 
bem próximo talvez. Assim ele nos 
fala que, nesta estada no sul, esteve 
em Santa Maria e, quando voltava, de 
carro, a Porto Alegre, vinha 
silencioso, bebendo toda aquela pai
sagem, toda aquela riqueza de verdes 
que há na coxilha, na planície, a
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Maria e Porto Alegre por algum 
tempo e vou plantar meu cavalete lá.

Atualmente eu não costumo pintar 
ao ar livre. Eu só fazia isto quando pin
tava paisagens. Depois eu passei a 
fazer meu trabalho no atelier e dali não 
me afastei. Mas eu quero ter essa 
experiência, porque eu acho que vou ilu
minar minha palheta e vou encontrar 
o verde. É curioso, mas não existe o 
verde na minha palheta, não existe 
mesmo. Você raramente encontra um 
quadro meu que tenha uma nota 
verde. Isto certamente acontece por
que vivo entre paredes de concreto e 
eu não amo a paisagem do Rio. Quan
do eu falo em Brasil, note bem, eu falo 
pensando nessa terra. Eu me identi
fico com a natureza, mas com essa na
tureza do sul, com essas árvores de in
verno, árvores nuas que depois reflores- 
cem.Eu não gosto desta paisagem tropi
cal, florida. Eu gosto mesmo é desta pai
sagem agreste que tem aqui.Gostodos 
espinhos, das árvores desgalhadas. 
Eu, sobre minha tumba, não quero 
que levem flores. Quero que levem 
uns carrapichos. Podem levar um 
buquê de carrapichos, que está ótimo.
Não me venham com lírios e outras 

flores deste tipo, não. Carrapichos. Eu 
gosto de coisas assim. Eu gosto tam
bém de sanga, esta água suja, barren
ta misteriosa. Essa é que me agrada. 
Para mim não é beleza que atrai, mas 
o mistério que existe na paisagem. 
Gosto de coisas que tenham possibili
dade, não que sejam coisas feitas, 
fechadas, mas que sejam abertas. É 
realmente muito difícil de explicar, mas 
eu sinto que há coisas que são plásti
cas, que você pode dali criar e outras 
que realmente nada oferecem. Assim 
quando eu puder completar minha pa
lheta, eu volto e me proponho a fazer 
esta nova experiência, integrado nesta 
paisagem que eu amo!
Nota: As fotos dos trabalhos de Iberê aqui apre
sentados pertencem à exposição “Caderno de 
Desenho".

beleza que há nos capões, onde a 
gente sente a presença da água.

“Eu tinha era uma vontade de me 
embrenhar nessa paisagem, de 
entrar, de pisar, de poder tocar nela. 
Então eu imaginava assim: olha 
aquelas nuvens, aquelas nuvens bran
cas que, como dizia uma amigo meu 
já falecido, até parece um sonho, pela 
forma bem delineada que apresenta. 
Não é uma nuvem assim como se vê 
no Rio. esfumaçada. É uma nuvem 
feita, é escultórica. A do Rio Grande 
do Sul é assim. Então eu imaginava 
com o cavalete ali, plantado no meio 
do campo, mas fazendo o quê? 
Pintando aquela paisagem? Sim, pin
tando aquela paisagem, mas não 
seguindo-a fotograficamente. Isto 
evidentemente eu não iria fazer. No 
fundo, eu não estaria descrevendo o 
campo, nem descrevendo a sanga, 
nem descrevendo a água. Mas eu 
estaria fazendo tudo isso integrado 
num quadro em que refletisse toda 
esta ambientação, todo este 
sortilégio, este mistério, pois eu sinto 
algo de metafísico na campanha: 
aquele horizonte vasto, aquele céu 
liso, em cima aquele azul. Eu sinto 
realmente isto.

Então eu passei esta viagem toda 
- quatro ou cinco horas - pintando 
mentalmente, criando aquelas 
formas. Depois vi aquelas manchas 
que nasceram na minha tela 
imaginária, manchas de vacas, das 
vacas malhadas. Havia um branco 
amarelado, a cor pérola, o negro, 
tudo aquilo estruturado no meu 
quadro. Mas eu sinto que o quadro 
não existe, porque ele só existe 
quando é realizado. Aí então eu 
penso: agora eu tenho que ir para o 
Rio, tenho que conseguir minhas 
tintas (como eu já disse, vou conse
gui-las, apesar de tudo o que está 
contra) e eu volto, então, vou fazer 
este trabalho.Vou ficar entre Santa

Na retrospectiva de Géza Heller, a presença das artistas Alice Brueggemann e 
Alice Soares.

GÉZA HELLER-PROJETO ARCO-ÍRIS
rerá ainda várias cidades brasileiras. 
Arquiteto, desenhista e gravador, Gé
za Heller incursionou por quase todos 
os gêneros e técnicas, demonstrando 
grande versatilidade. No conjunto pre
domina a paisagem, uma preferência, 
como ele mesmo afirma, que pode ter 
sido herdada de Guignard, de quem 
foi aluno de pintura no início da 
década de 40. No princípio de sua 
carreira,, no Brasil, a paisagem urba
na era seu principal enfoque, mas 
depois o tema foi se diversificando: 
-Não posso deixar depintar paisagens. 
Eu diria que pagaria para poder pin
tá-las. Elas me fazem falta.

Na maioria das vezes, Heller apre
senta uma dedicação aos verdes e 
suas variadas tonalidades. É o amor à 
natureza que soube cultivar em alto 
nível criativo. Sempre deixou que a 
qualidade prevalecesse sobre a quan
tidade:

Uma semi-retrospectiva é como 
foi denominada a exposição de 45 
anos de trabalho do artista Géza 
Heller, no mês de junho no MARGS. 
Húngaro, radicado no Rio de Janeiro e 
naturalizado brasileiro, desde 1935, 
Géza Heller, agora com 76 anos de 
idade, parece ter encontrado na paisa
gem a sua verdadeira identidade 
“Certa vez - diz o artista - um amigo 
muito inteligente me disse, ao ver a 
minha diversidade de trabalho que, 
quando um artista chega a uma certa 
idade, deve decidir o que gosta e faz 
melhor”. Assim, Géza Heller definiu, 
na sua chegada a Porto Alegre, a prio
ridade de sua temática.

Organizada pelo Instituto Nacio
nal de Artes Plásticas, órgão da FU- 
NARTE, dentro do Projeto Arco-Íris, 
esta exposição que veio ao MARGS foi 
vista antes no Rio de Janeiro e percor-

B. inf. MARGS, 4(11): 3-6, maio/set. 19796 7B. inf. MARGS, 4(11): 7-8, maio/set. 1979



I

do, preferi que as galerias me desco
brissem e não eu às galerias.

A respeito da exposição do artista 
em outubro de 78 no Rio, escreveu o 
crítico Geraldo Edson de Andrade:

-No decorrer de seus 45 anos de 
trabalho, Géza Heller percorreu ou 
exercitou-se em quase todos os gêne
ros e técnicas. Apesar de sua confes
sada preferência pela paisagem, esta 
exposição no Museu da Imagem e do 
Som dá oportunidade a que o espec
tador veja, em conjunto, uma série de 
obras onde ele desenvolveu não so
mente o figurativismo, mas também o 
surrealismo, o abstracionismo, o cons- 
trutivismo e até o retrato, embora sua 
posição tenha sido criada isenta das 
rotulações de praxe. Pois como um ar
tista atuante, Géza não ficou alheio aos 
modismos passageiros que ele exerci
tou na privacidade de seu atelier, sem 
qualquer sentido de concorrência ou 
falsa contemporaneidade. Em sua opi
nião, todos eles lhe interessam e lhe in
fluíram .

-A minha técnica está pouco liga
da ao desenho, que é caracterizado 
por toques pequenos e muita minús- 
cia. Um crítico disse que eram caracte
res chineses. Isso também aparece na 
pintura. Trabalho uma superfície com 
pinceladas menores. Isso faz muitas 
pessoas dizerem que sou Impressio
nista, embora eu não tenha esta inten
ção. Não me interressa o jogo de luz, 
senão as formas criadas por mim e su
geridas pela paisagem que estou usan
do no momento.

A mostra realizada no MARGS, de 
12 de junho a 12 de julho deste ano, 
reuniu quadros de sua coleção particu
lar, acumulada durante todos os anos 
de pintura do próprio Heller. Nela 
estão representadas várias fases de 
sua temática, sempre coerente com o 
caminho por ele escolhido. Tanto na 
gravura, como no desenho e na pintu
ra, Géza Heller produziu 45 anos de 
trabalho intenso e alheio a grandes ba- 
dalações:

-Eu queria que no meu trabalho 
prevalecesse a qualidade. Assim sen-

ARTISTAS 
EM DESTAQUE

FERNANDO CORONA, O MESTRE DOS ESCULTORES
“Quero morrer aqui. Esta é minha cidade". Assim se 

pronunciou Fernando Corona, a respeito de Porto Alegre, em 
entrevista à Folha da Tarde, em 1975. E isto realmente aconteceu. 
Corona faleceu aqui, a 22 de junho deste ano, aos 83 anos de 
idade.

Nascido em Santander, província ao norte da Espanha, a 26 
de novembro de 1895, Corona chegou a Porto Alegre em março 
de 1912. Ele veio buscar o pai que aqui se encontrava para 
realizar um trabalho. Mas, “enfeitiçado pela cidade", acabou 
ficando. Casou em 1920, constituiu família e aqui permaneceu.

Fernando Corona exerceu suas atividades como profes
sor, escultor ç escritor.

Seu primeiro mestre em escultura foi seu pai, mas teve 
depois a orientação de professores itaiianos e alemães, todos 
muito bons escultores.

“Eu estudei como estudaram os antigos artistas da Renas
cença, nos próprios ateliers, fazendo desde o trabalho em gesso, 
em cimento e outros materiais. Assim como os antigos artistas, 
eu fiz minha aprendizagem Aliás., sem arrependimento, porque 
os conhecimentos que a gente adquire nas oficinas começam 
com o segredo da profissão. Então a gente consegue aprender 
tudo quanto é mistério, tudo quanto é dificuldade, para resolver 
os problemas".

Premiado em muitos concursos, recebendo as mais 
diversas homenagens (inclusive o troféu "Gaúcho Honorário", 
em 1976), é longa a folha de realizações de Corona.

Na profissão de arquiteto, ele executou importantes 
trabalhos, como o do edifício do antigo Banco Nacional do 
Comércio, do qual foi responsável pelo projeto e esculturas, e o 
do Instituto deEducação. Outros projetos seus que merecem 
destaque são: a Fonte de Talavera, no Paço Municipal; a 
Sociedade Espanhola; o cinema Imperial; e o edifício Jaguaribe, 
obra mais recente.

Paisagem, tema predileto na arte de Géza Heller.
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ATIVIDADES DO MARGS

“PORTO ALEGRE ANTIGA” INAUGURA 
SALA DE FOTOGRAFIA DO MARGS

Bastante vaidoso, é comum en- 
contrar-se entre os negativos auto-re
tratos seus nas atividades de caça e 
pesca, das quais era grande aprecia
dor.

Quem vem em visita ao MARGS 
agora tem uma nova sala para apreciar.
É a “Sala da Fotografia", que tem por 
fim expor trabalhos de fotógrafos do 
Estado e também do País, em retros
pectivas ou coletivas.

A exposição inaugural, ocorrida a 
15 de março focalizou “Porto Alegre 
Antiga”, retratada pelo imigrante ita
liano Virgílio Calegari, fotógrafo atu
ante desde o final do século passado 
até aproximadamente o ano de 1930.

Calegari realizou inúmeras fotos 
que registraram Porto Alegre, suas 
ruas, seus prédios, o povo e seus cos
tumes, tendo recebido várias meda
lhas de premiação fotográfica.

Fotos de Virgílio Calegari, da coleção de Ivan Cabeda, as primeiras a serem 
expostas na Sala de Fotografia do MARGS.

Mesmo numa época de recursos 
limitados na arte fotográfica, Virgílio 
Calegari fez fotografia de reportagem, 
de propaganda, de estúdio, quadros de 
formatura e de funcionários de empre
sa, reproduções fotográficas. E, o que 
é maissurpreendente, realizou truques 
fotográficos (como, por exemplo, fa
zendo uma pessoa em várias atitudes 
no mesmo cenário) e fez vários giros 
de horizonte com ponto de vista na 
Igreja das Dores e no Edifício da antiga 
Confeitaria Rocco.

“Inca”, escultura em metal de Corona perten
cente ao Acervo do MARGS.

Sua atividade literária, iniciada através de colaboraçoes 
para o Correio do Povo, em 1940, intensificou-se a partir de sua 
aposentadoria, em 1965.

Seu último livro “Caminhada nas artes 1940-76", editado 
em 1977, foi considerado um dos mais valiosos subsídios sobre a 
arte do Rio Grande do Sul nos últimos 40 anos.

Como 
vidades na U 
artístico, arte decorativa e arquitetura analítica.

A maior parte de sua vida ele passou dando aulas. Foram 
30 anos de dedicação ao magistério, do qual se afastou pela 
aposentadoria compulsória.

Muitos escultores que hoje se destacam receberam 
os ensinamentos do mestre. Em um depoimento seu, Corona 
afirma: “Tive pouco tempo para fazer alguma coisa para mim. O 
que eu fiz imais foi escultores”.

São poucos realmente seus trabalhos de escultura. Três 
dos mais importantes estão no Auditório Araújo Vianna: os 
rostos de Beethoven, em bronze e granito(1926); Carlos Gomes 
(1936);eChopin (1961). No Instituto de Artes, encontra-se o perfil 
de Picasso; em Cachoeira do Sul, o monumento em homenagem 
ao professor Liberato Salzano Vieira da Cunha; e em Canoas, um 
monumento a Pestalozzi.

O Acervo do MARGS possui a peça “Inca", escultura em 
metal adquirida em 1955.

A morte de Fernando Corona deixou muitas saudades. 
Saudade do escultor-arquiteto, que muito contribuiu para 
embelezar a “sua cidade". Saudade do mestre dedicado, que 
descobriu muitos valores entre seus alunos. Saudade do escritor, 
sempre presente nas páginas do Correio do Povo. Saudade do 
amigo, ao amigo leal daqueles que tiveram oportunidade de com

7
professor, Fernando Corona exerceu suas ati- 

FRGS, lecionando escultura, modelagem, desenho )

ele conviver.
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neste ano foi a vez de “Figuração Sin
tética’’, mostra que compõe-se, como 
as anteriores, de 30 trabalhos.

Projetadas e selecionadas em 
1973 pelo Prof. Thomas Grochowiak, 
as exposições totalizam 12 coleções 
que possibilitam, numa seqüencia re
gular um quadro geral sobre a gravura 
contemporânea da República Federal 
da Alemanha.

Na apresentação do catálogo des
ta mostra,Jürgen Wismann, Diretor da 
Nationalgalerie de Berlim explica que 
“a figuração sintética não pode ser 
confundida com um Novo Realismo 
quando se entende o estilo desta arte, 
nascida no início dos anos 60, como 
reação histórica à arte informal. Na
quela época o quadro oriundo de ges
tos livres e subjetivos já estava supera
do. O desejo, porém, de livrar a figura
ção sintética de seu auto-isolamento 
não podia ser compensado com a ten
tada alternativa de imitar o motivo a ser 
reproduzido. O informal que havia con
vertido o linguajar pictórico não podia 
simplesmente ser negado. Para uma 
arte nova em formação só havia um 
caminho a seguir: desenvolver os re
sultados alcançados mediante o em
prego de novos meios. Surgiu, assim, 
uma visão emancipada que insistia na 
primazia das formas, a fim de transmi
tir ao quadro - por meio de materiali
zação transformada dos meios repre
sentativos - aquilo que percebemos 
como realidade óptica. Dessa forma 
também transcorreu o desenvolvimen
to da Pop Art da qual a figuração sinté
tica é uma variante alemã: motivos re
conhecíveis enriqueceram a Action 
Painting até que, no fim do caminho 
percorrido, em vez de permanecerem 
os traços de gestos soltos, o motivo 
passou a preencher a superfície do 
quadro. Ponto de partida e ponto de re
ferência desse desenvolvimento não 
foi o fator representativo mas sim o 
quadro formal”.

B. inf. MARGS, 4(11): 11-18, maio/set. 1979

Realizando um trabalho bastante 
significativo, Calegari deixou para seu 
filho Oscar um acervo de muito mais de 
mil necjativos. Com dificuldades para 
guarda-los e conservá-los(estes nega
tivos são em vidro, nas dimensões 
18x24 ou 30x40) Oscar procurou in
teressar entidades para adquirí-los. 
Quem os comprou acerca de 15 anos 
foi Ivan Ciulla Cabeda, arquiteto que 
em seus tempos de estudante, muitas 
vezes recorreu a esse acervo para ela
borar seus trabalhos de Faculdade.

Para esta primeira exposição no 
MARGS, Cabeda entregou os negati
vos à habilidade de Leo Guerreiro, fo
tógrafo atualmente radicado em Santa 
Maria. Reunindo 21 fotos, esta mostra 
focalizou, em especial, a Praça da 
Alfândega e seus arredores, incluindo 
também uma foto de Virgílio Calegari.

Já a segunda exposição - realiza
da de 25 de maio a 25 de junho - 
mostrou a moda do início de século, 
destacando, entre outras, pessoas das 
famílias Borges de Medeiros e Júlio de 
Castilhos. Entre as fotos expostas há 
até mesmo a de um busto de Getúlio 
Vargas com aproximadamente 20 anos 
de idade.

MOSTRA DE PINTURA RIO- 
GRANDENSE EM WASHINGTON

Em março do corrente ano, foi 
inaugurada pelo Governador do Esta
do, Amaral de Souza, uma exposição 
de pinturas de artistas gaúchos na Em
baixada Brasileira em Washington.

Dando início aos preparativos pa
ra esta mostra, em agosto do ano pas
sado esteve entre nós José Neinstein, 
Diretor do Instituto Cultural Brasileiro 
em Washington, com o fim de selecio
nar, juntamente com o Diretor do 
MARGS, os artistas que deveríam fazer 
parte dessa exposição. Lippmann, Ma- 
gliani, Maria Cirne Lima, Carlos Car- 
rion de Brito Velho, Antonio Gutierrez, 
Glauco Pinto de Moraes e Paulo 
Porcella foram os artistas escolhidos

Na exposição de pintura gaúcha em Washington 
a presença do Governador do Estado, Dr. Ama
ral de Souza, de José Duarte, de Roberto Mai- 
sonnave e do Ministro Álvaro da Costa Franco.

CIRCE SALDANHA DA CURSO 
DE SERIGRAFIA NO MARGS

Com início a 3 de abril e estenden
do-se a 27 do mesmo mês, Circe Sal
danha, artista plástica e técnica em 
artes gráficas, realizou um Curso de 
Serigrafia na sede do MARGS.

Circe iniciou desenho com Casta- 
nheda no Instituto de Belas Artes da 
y FRGS, diplomando-se em pintura em 
1953. Fez vários cursos de aperfeiçoa
mento de pintura, cerâmica e técnicas 
serigráficas. A artista realizou vários 
trabalhos em serigrafia, alguns dos 
quais integram o acervo do MARGS.

O programa do curso constou de 
quatro itens: apresentação e debate 
sobre as técnicas gráficas e suas cara- 
terísticas, destacando-se a serigrafia: 
enfoque sobre a gravura brasileira e 
gravura gaúcha; trabalho prático nos 
vários processos de serigrafia (po- 
choir, bloqueio, lápis e fotográfico); 
pesquisa sobre a técnica da serigrafia.

Os alunos, entusiasmados com os 
trabalhos que fizeram no curso, reali
zaram uma pequena exposição na pró
pria sala de trabalho, dando oportuni
dade aos visitantes do MARGS de 
apreciarem os ótimos resultados obti
dos.

para representar no exterior a arte 
gaúcha.

Cada artista enviou a Washington 
seis obras de sua autoria, compondo- 
se, assim, a mostra, de quarenta e duas
peças.

Após a exposição na Embaixada, 
que obteve excelente repercussão en
tre os norte-americanos, as pinturas 
dos sete artistas gaúchos constituí
ram-se numa exposição itinerante, 
percorrendo durante seis meses uni
versidades dos Estados Unidos. Ao

Mais três exposições do mesmo 
acervo ocorrerão no MARGS: “Perfis 
da Cidade Antiga”, “Eventos de Porto 
Alegre Antiga” e “Vultos Históricos do 
Rio Grande do Sul”.

retornarem a Porto Alegre, estas pin
turas estarão expostas no Instituto Cul
tural Brasileiro-Norteamericano.

Organizada pelo MARGS, a mostra 
de pintura gaúcha contou com o apoio 
da VARIG e ICBNA e teve o patrocínio 
da Embaixada do Brasil em Washing
ton, através do Ministro Álvaro da Cos
ta Franco.

Tranportando as fronteiras nacio
nais, as obras de sete artistas gaúchos 
levaram ao povo norte-americano uma 
representativa parcela da arte que é 
feita no Rio Grande do Sul.

A ARTE
CONTEMPORÂNEA ALEMÃ

No período de 15 de março a 5 de 
abril, a Galeria de Exposições Tem
porárias do MARGS apresentou ao pú
blico apreciador de arte mais uma ex
posição de gravura contemporânea 
alemã. Depois de “Fantasia e Realida
de” e “Formas e Estruturas” que o 
MARGS apresentou respectivamente 
em julho de 1975 e outubro de 1976,
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ANTONIO CASACCIA 
RECEBERÁ MONUMENTO 
EM ATLÂNTIDA

CURSO DE XILOGRAVURA DE ANICO HERSCOVITS

riências com madeiras diversas e 
outros materiais de base, com mais 
de uma matriz; experiência com dife
rentes objetos de incisão; experiencia 
com diversos papéis; conclusão e 
avaliação dos resultados.

As aulas de Anico tiveram lugar na 
Sala de Cursos do MARGS, no período 
de 15 a 31 de maio, totalizando 44 
horas.

Anico Herscovits, artista que vem 
se dedicando à gravura desde 1973, já 
tendo inclusive participado da Trienal 
Internacional de Gravura na Suíça em 
1976, foi convidada pelo MARGS para 
realização de um curso de xilogravura.

O curso, destinado a professores 
de arte, artistas e estudantes, atendeu 
ao seguinte programa: Estudo da 
gravura usual: introdução (tratamento 
da madeira e provas de corte); proje
tos e gravação; estampagem (provas 
e cópias); breve histórico da gravura, 
comparação com outras técnicas de 
gravura e tiragem e numeração; expe-

Numa promoção da Associação 
Comunitária de Atlântida, MARGS e 
Prefeitura de Osório, foi instituído um 
concurso para a criação de um monu
mento em homenagem a Antonio Ca- 
saccia - idealizador e fundador do Bal
neário de Atlântida.

Reunido no MARGS a 8 de maio, o 
júri - composto pelo jornalista Antonio 
Holfeldt, o pintor Paulo Porcella, os es
cultores Roberto Cidade e Nélide Ber- 
toluci e Jader Siqueira, responsável 
pela Direção do MARGS - escolheu, 
entre os 14 projetos apresentados o de 
Fidelis Fortunato Caselli.

A este artista, foi concedido o prê
mio de aquisição no valor de Cr$ 
200.000,00, incluindo a obra e a mon
tagem do monumento.

De acordo com o regimento do 
concurso, o monumento de Caselli 
será erguido num dos principais logra
douros de Atlântida ainda este ano.

Após o encerramento dos traba
lhos, os alunos fizeram uma exposição 
das xilogravuras realizadas durante o 
curso, recebendo a visita de escola
res e outros visitantes do Museu.

Escultura em madeira de Gutê, vencedora do 
Concurso promovido pelo SENAC.EXPOSIÇÁO DO MARGS NO ANIVERSÁRIO DO MUSEU 

PAULO FIRPO EM DOM PEDRITO CONCURSO DE ESCULTURA 
PARA O SENACA exposição, realizada no Clube 

Comercial de Dom Pedrito, teve sua 
abertura no dia 26 de abril, quando a 
professora Marília Maia, Diretora do 
Ensino Municipal, fez a apresentação 
oficial da mostra do MARGS, ressaltan
do a importância que a arte representa 
neste mundo massificado e material de 
nossos dias.

A mostra encerrou-se a 1 ° de maio, 
com expressiva visitação de 898 pes
soas, incluindo a presença de alunos, 
que contaram com os ensinamentos 
de arte de Anestor Tavares, um dos 
artistas expositores que representou o 
MARGS nas festividades do aniversá
rio do Museu Paulo Firpo.

A realização dessa atividade, que 
veio atender a um convite de Adilson 
Neves de Oliveira, responsável-técnico 
do Museu Paulo Firpo, contituiu-se 
num evento de alto valor cultural, que 
obteve a melhor acolhida do povo da 
progressiva cidade de Dom Pedrito.

Integrando as comemorações do 
XI aniversário de fundação do Museu 
Paulo Firpo, localizado em Dom Pedri
to, o MARGS realizou naquela cidade 
uma exposição de obras pertencen- 
centes a seu Acervo.

Gutê, jovem que vem se firmando 
no meio artístico pela seriedade de seu 
trabalho, foi o vencedor do Concurso 
de Esculturas do SENAC.

As inscrições para este concurso 
foram recebidas- no MARGS até 3 de 
julho, quando o júri, do qual faziam 
parte a escultora Rose Lutzenberger, 
o jornalista da Folha da Tarde Décio 
Presser, a coordenadora do SEA- 
SENAC Lenora Ulrich de Alencastro, o 
conselheiro do SENAC Sizenando 
Venturini e o representante da Direção 
do MARGS Jader de Siqueira, proce
deu à escolha da obra a ser adquirida 
pelo SENAC.

A escolha recaiu sobre a escultura 
“Libertina”, criação de Luiz Augusto 
da Silva - Gutê - que recebeu um prê
mio no valor de Cr$ 50.000,00.

Esta peça, esculpida em madeira, 
encontra-se agora no topo da escada

Como membros do júri, Paulo Porcella, Antônio 
Holfeldt, Jader Siqueira e Nélide Bertoiuci apro
varam o projeto de Fidélis Fortunato Casellli.

A mostra incluiu trabalhos de pin
tura, desenho, gravura, colagem e ta
peçaria, num total de 22 peças. Repre
sentando o Acervo do MARGS, foram
selecionadas das obras de Paulo Cláu
dio Osir, Edson Motta, Suely Kelling, 
Carlos Alberto Petrucci, Arlinda Maga
lhães Nunes, João Fahrion, Alice Brüe- 

Clébio Sória, Hilda Motta,gemann
Didonet, Luiza Margarida de Godoy, 
Vagner Dotto, Clara Pechanski, Anes
tor Tavares, Francisco Stockinger, Jo
sé Carlos Moura, Zorávia Bettiol, Jair 
Dias, Victor Décio Gerhard, Jussara 
Cirne de Souza e Armando Almeida - 
artista natural de Dom Pedrito.
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nalidades como Procópio Ferreira, 
Henriette Morineau, Érico Veríssimo, 
Heitor Vila Lobos, João Fahrion, A.J. 
Renner, Raul Pilla e Rubem Berta.

Nascido na Ucrânia em 1903 e 
radicado em Porto Alegre desde 1924, 
Sioma Breitman fotografou não só 
muita gente importante como também 
muita gente simples. Tal é o caso da 
Cigana e do Negrinho José, este último 
um conhecido engraxate do centro da 
cidade, que se transformou em uma foto 
clássica de Sioma.

Sioma não foi apenas um retratis
ta. Seu trabalho apresenta múltiplos 
temas: paisagens, costumes, tipos.

No ano de 1957, recebeu o título de 
artista pela Federação Internacional de 
Arte Fotográfica, título realmente me
recido pela capacidade profissional 
por ele demonstrada.

de acesso a área de Hotelaria, no 3o 
pavimento do Centro de Formação 
Profissional do SENAC, em Porto Ale
gre.

A Associação Riograndense de 
Artes Plásticas Francisco Lisboa, fes
tejando os 41 anos de sua fundação, 
realizou uma programação especial, 
nos dias 7 e 8 de agosto, nas depen
dências do MARGS.

Gutê justifica sua obra, dizendo 
que é “uma escultura aberta, leve 
como se chegasse longe, como se 
levasse para a grande maioria”. Esta 
peça representa "uma homenagem ao 
desenvolvimento do trabalho”.

Tendo por tema o barroco brasi
leiro, no dia 7 foi realizado um painel, a 
cargo de Carlos Mancuso, Armindo 
Trevisan e Juan Mosquera, enfocando, 
respectivamente, “O Barroco Minei
ro”, “Alguns Aspectos Poéticos da 
Obra do Aleijadinho” e “Aspectos Psi
cológicos da Obra do Aleijadinho”.

Com a finalidade de angariar fun
dos para a entidade, teve lugar, no dia 
8, um leilão de arte com peças doadas 
por um grande número de artistas gaú
chos. Mais de cem obras foram apre
goadas pelo leiloeiro Norton Fernan
des, alcançando grande sucesso a pro
moção.

Participaram deste concurso sete 
artistas, que tiveram suas obras expos
tas a partir do dia 27 de julho, quando 
da inauguração do novo prédio do Ser
viço Nacional de Aprendizagem Co
mercial, à Rua Cel. Genuíno, 30 em 
nossa Capital.

Aspecto do leilão de arte promovido pela Asso
ciação Francisco Lisboa.

RETRATOS DE SIOMA
Com mais de 50 anos dedicados à 

arte de fotografar, Sioma expôs no 
MARGS, de 25 de julho a meados de 
setembro.

A exposição apresentou uma sele
ção de 23 retratos, que mostram, entre 
outros, os rostos de conhecidas perso-

propósitos fundamentais reunir os ar
tistas plásticos num órgão de voz ativa 
e atuar em favor dos interesses desta 
classe. A meta básica é a regulamenta
ção profissional.

Suas fotos realizadas entre 1925 e 
1968 participaram de mais de 400 sa
lões internacionais e individuais no 
mundo inteiro.

A associação Chico Lisboa, enti
dade reestrutu rada este ano, tem como

NO MARGS, PAINEL E LEILÃO
DE ARTE DA ASSOCIAÇÃO FRANCISCO LISBOA ENCONTRO DE 1o GRAU NO MARGS

Juan Mosquera, Carlos Mancuso e Armindo Trevisan, os participantes do painel
tras da Sala de Fotografia e da Galeria 
de Exposições Temporárias, além do 
Museu de Tradição e Arte Popular.

Projeções de audiovisuais com
plementaram estas visitas, procurando 
dar aos alunos uma visão geral das 
artes plásticas no Rio Grande do Sul.

Através dessa atividade, os estu
dantes de 1o Grau tiveram oportuni
dade de um contato mais direto com a 
obra de arte, o que favoreceu, por cer
to, o hábito de apreciar e valorizar uma 
peça de arte, bem como oportunizou 3 
ampliação de seu campo cultural.

As escolas que desejarem integrar 
este projeto no próximo ano, deverão 
entrar em contato com o Núcleo de Ex
tensão do MARGS.

sobre arte barroca.
Em colaboração com a 1a Delega

cia de Educação, o Museu de Arte ini
ciou em maio do corrente ano o Proje
to “Encontro de 1o Grau no MARGS”. 
O objetivo desta atividade é de levar os 
alunos do 1o Grau da capital a visitar o 
Museu, a fim de tornar mais direto o 
contato do estudante com a realidade 
cultural que o envolve, propiciando 
uma abertura no desenvolvimento de 
sua sensibilidade estética.

Na visita feita ao MARGS. os alu
nos (num total de mais de 2.000) 
tiveram oportunidade de apreciar 
cerca de 180 peças do Acervo que se 
encontravam em exposição. Foi-lhes 
possível também reconhecer as mos-
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NOVAS OBRAS NO MARGS

MARIA LÍDIA MAGLIANI 
“Brinquedo de Armas’’
Óleo s/tela, 70x60 cm - Dç. da artista

Período de Io de janeiro a 30 de junho de 1979

ELUIZA DE BEM VIDAL 
“Desintegração
Cerâmica, 27x17x19 cm - Dç. da artista LUCÍLIO DE ALBUQUERQUE 

“Paisagem"
Óleo s/tela, 100x65 cm - 
Palácio Piratini - RS

WILSON CAVALCANTI 
Sem título
Desenho, 27x22v cm - Dç. do artista

Transferido do

MARIA TOMASELLI CIRNE LIMA 
“Pintura”
Óleo s/tela, 150x100 cm - Doação da artista

Aspecto do coquetel para a imprensa, organizado pela Sul América. CARLOS JOSÉ PASQUETTI 
Sem título
Desenho, 100x70 cm - Dç. do artista

Uma exposição que reúne nomes 
dos mais importantes das artes plásti
cas nacionais pôde ser vista no 
MARGS.no período de 4 a 16 de setem
bro.

MOSTRA DE ARTE BRASILEI
RA DO ACERVO DA 
SUL AMÉRICA

MARA ALVARES PASQUETTI 
"Estudos"
Desenhos (caderno) - Dç. de Vagner Dotto

OTACIANO COSTA ARANTES 
"Cabra-cega”
Óleo s/tela, 32x22 cm - Dç. da artista

“Mulher Loura e Nua”, de Di Ca
valcanti, “O Espantalho”, de Portinari, 
“Bandeirinhas”, de Volpi, “Menino 
com Máscara”, de Reynaldo Fonseca, 
“Pracinha de Parati”, de Djanira, 
“Carretéis”, de Iberê Camargo, são 
algumas das obras expostas, as quais 
integram o Acervo de Arte Brasileira da 
Sul América. Este acervo, um dos mai
ores existentes no País, constitui-se 
num verdadeiro documento da evolu
ção da pintura desde a Semana de Arte 
Moderna de 1922.

A coleção deixou o Rio para ser 
apresentada em São Paulo e depois 
Florianópolis. Porto Alegre foi a ter
ceira cidade a ver estas peças, que se
guirão para outras capitais e interior 
dos Estados.

Com esta mostra itinerante, o Gru
po Sul América de Segurosprocuradar 
oportunidade tanto aos grandes cen
tros como às pequenas cidades de es
tarem em contato com o melhor da arte 
brasileira.

JOÃO FARIA VIANNA 
"Estudos”
Desenhos (caderno) - Dç. de Vagner Dotto

ALDO GARCIA ROZA 
"Disparada”
Óleo s/tela, 71x91 cm - Dç. do artista

ROBERTO AUGUSTO MACHADO CIDADE 
“Cristo Nosso de Cada Dia...”
Escultura em ferro, 230x60x150 cm - Dç. do 
artista

JUAN VENTAYOL
"15-N"
Técnica mista, 120x100 cm - Dç. de Francisco 
StockingerColeção do Acervo da Sul América em exposi

ção no MARGS.
ODAIR CAMARGO LONGHI 
“A Conquista”
Escultura - Dç. do artista

“26-X"
Técnica mista, 80x118 cm - Dç. de Francisco 
Stockinger

JUSSARA CIRNE DE SOUZA 
"Movimento em Verde”
Tapeçaria, 150x90 cm - Dç. da artista

“3-C"
Técnica mista,, 100x100 cm - Dç. de Francisco 
Stockinger

CARLOS ALBERTO CARNEIRO ASP 
“Estudos de Paisagem”
Proposta - Dç. da Secretaria de Turismo - RS

LUIZ BRASIL 
“Na Mesa do Bar” 
Xilogravura, 16x27 cm 
Koeberle

Dç. de Dietlinde

VICENTE CARNEIRO 
Sem título
Óleo s/tela, 58x51 cm - Dç. da Sra. Rangel 
Reis

"A Espera”
Xilogravura, 16x32 cm - Dç. de Dietlinde 
Koeberle
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MARTA GISELDA LOGUÉRCIO BITTENCOURT 
(Marta Loguércio)
Sem título
Litografia, 44x28 cm - Dç. da artista

DIETLINDE KOEBERLE (Linda)
Sem título
Xilogravura, 15x30 cm - Dç. da artista

Sem título
Litografia, 43x30 cm - Dç. da artista

Sem título
Xilogravura, 15x31 cm - Dç. da artista

Sem título
Litografia, 35x22 cm - Dç. da artista

ANTONIO CARLOS MACIEL 
"Mercredi et J’Attente”
Litogravura, 45x57 cm - Dç. do artista

Sem título
Litografia, 36x26 cm - Dç. da artistaSOTERO COSME 

"Retrato de Richard Wagner”
Gravura em metal, 33x22 cm Dç. da Família 
Walter Cosme

Sem título
Litografia, 41x34 cm - Dç. da artista

"De Ver Mais Longe”
Litografia, 38x30 cm - Dç. da artista

“Retrato de Ludwig Von Beethoven”
Gravura em metal, 33x22 cm - Dç. da Família 
Walter Cosme

Sem título
Litografia, 39x30 cm - Dç. da artista"Retrato de François Chopin"

Gravura em metal, 33x22 cm - Dç. da Família 
Walter Cosme "Sem Opção”

Litografia, 40x33 cm - Dç. da artista
“Retrato de Charles Baudelaire”
Gravura em metal, 33x22 cm - Dç. da Família 
Walter Cosme

"Assim é se lhe Parece"
Litografia, 43x34 cm - Dç. da artista

Mt .

"Nada a Declarar”
Litografia, 45x32 cm - Dç. da artista

"Retrato de Fernanda Cosme”
Gravura em metal, 33x22 cm - Dç. da Família 
Walter Cosme

"Avante”
Litografia, 44x35 cm - Dç. da artista"Retrato de Machado de Assis"

Gravura em metal, 33x22 cm - Dç. da Família 
Walter Cosme Publicação do MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL-DEPARTAMENTO DE CULTURA- 

SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO. Diretor do MARGS: Jader Osório Siqueira. 
Coordenadora do Boletim: Magdalena Lutzemberger. Jornalista Responsável: Lygia Nunes. 
Redatores: Flávia Maria Rosa e Nelson Baibich. Fotos: Mabel Leal Vieira, Eduardo Cunha e Circe 
Saldanha Pilla. Tiragem: 3.500 exemplares. Circulação dirigida-Distribuição gratuita.

Sem título
Litografia, 44x28 cm - Dç. da artista

LUIZ FERNANDO LUZ 
Sem título
xilogravura, 45x28 cm - Dç. do artista

Sem título
Litografia - Dç. da artista
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HABITAÇÃO
HABITASUL
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OS NOVOS RUMOS DA POUPANÇA NO SUL
RIO GRANDE DO SUL,
PRESENTE.

Nesses ültlmos doze anos, o Grupo 
Habitasui tem participado ativamente 
da economia do extremo sul do Pais, 
através da captação de poupança, do 
financiamento para casa própria e do 
apoió ã cónstrüÇão civil, gerando 
itovós empregos com aosorçao de 
mão-de-obra regional, cumptirtdo com 
sucesso seu cicio de progresso e 
desenvoivimento. metas básicas do 
Sistema Financeiro da Habitação.

SANTA CATARINA
PRESENTE. 1

Aliás, essas empresas hoje colocam- 
se entre as líderes nacionais da área 
privada do SBPE, graças à sua tradição 
de cada vez melhores resultados, 
fixando-se nos principais polos das 
regiões microeconômicas dos três 
estados do sul.

A razão do seu êxito está ligada à 
sua filosofia de integração às 
comunidades onde atua, formando 
verdadeiros centros de integração 
comunitária, em função de poupança e 
dinamização do financiamento, 
construção e aquisição de casa própria.

PARANÁ,
PRESENTE.

Além disso, o aperfeiçoamento 
constante dos mecanismos de 
atendimento aos clientes, com 
investimento não só na área de recursos 
humanos, mas também em pesquisas e 
experimentação de processos e 
instrumental técnico/eletrônico, garantem 
a racionalização, eficácia e qualidade 
dos seus serviços.

Hoje em dia, são 34 agências 
espalhadas estrategicamente em 
centros regionais de desenvolvimento 
do extremo sul, proporcionando uma 
vida melhor a gaúchos, catarinenses e 
paranaenses, com a certeza de um 
futuro m'ais tranqüilo para todos.

HABfTASULj


