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Variedades/ Serviços
Nemjo de livros viverá a Feira deste ano
v ?; TV MMM 1111 NODomingU 

Filmes na TV
apresentações de 
poetas locais em 
vários pontos da 
cidade. Prosse
guem, ainda, os 
esquetes e shows 
no palco, à tarde. 
Desta vez, a feira 
funcionará sem
pre das 15h às 
2lh/22h,
nos finais de se
mana e o campe
onato de xadrez 
será organizado 

j„ j „ . por faixas etárias
dando ao vencedor uma Enciclopédia Britânica. De
pLnt de í)u,tubr0' a CCMQ ainda sediará (como 

parale,r0) 0 seminário “Integração Latino-A
mericana do Livro”. O calendário da Feira prevê 
sorteio para localização das barracas dia 4 de se
tembro, as I4h, no auditório da Associação Rio- 
Grandense de Imprensa (ARI); inscrições para a 
programaçao paralela (música, teatro e dança) até 
P,?hupfe!1l?r0' n-a ?iaCao Assessoria de Relações 
;üo- l(Ma4r.ques d0 Pomba!- 563); inscrição para 
sessões de autógrafos de 25 de setembro a 4 de outu
bro na Camara Rio-Grandense do Livro (Borges de 
Medeiros, 915, conj. 203/4); lançamento oficial da 37a 
Feira do Livro, 19 de outubro, na sede da ARI- se- 
minano Tntegração Latino-Americana do Livro” 
deJ®a 28 de outubro, na CCMQ (Andradas, 736) è 
Margs Pça. da Alfandega, s/n°). No dia do sorteio 
da localizaçao das barracas, a Câmara estará ele
gendo, na ARI, a diretoria para o biênio 1992/93.

de projetos inédi
tos, todos gratui
tos, a progra
mação paralela à 
37a Feira do Li
vro de Porto Ale
gre (de 25 de ou
tubro a 10 de no
vembro) é bas
tante ampla e 
pretende movi
mentar a Praça 
da Alfândega e a 
vida cultural da 
cidade como ja-

SURF NO HAVAl - Adolescente sonha 
em trocar carreira pelas ondas do Havaí. De 
William Phelps, com Matt Adler e Gregorv 
Harrison. Canal 12,13h45min.
RUPTURA DAS UNHAS INIMIGAS - 
Drama de guerra de Andrew V. McLaglen. 
Sargento alemão se envolve acidentalmente 
em complô para assassinar Hitler. Com Ri- 
chard Burton e Rod Steiger. Canal 10, 20h. 
DOIDO PARA BRIGAR. LOUCO PARA 
AMAR - Comédia de James Fargo. Clint 
Eastwood é o caminhoneiro perseguido por 
uma gangue de motoqueiros. Com Sondra 
Locke. Canal 5,22h. Reprise á meia-noite. 
BLOW-UP

W4

j mesmo

IV " . "Depois Daquele Berio".
Clássico de Michelangelo Antonioni. Fotó
grafo é testemunha involuntária de um cri
me ao fotografar um casal

V
Jussara e Roque fecham a programação

mais aconteceu. A Câmara Rio-Grandense do Livro 
ia esta organizando um ciclo de Cinema e Literatu
ra, que deverá durar cinco dias, provavelmente na 
. semana da feira; para os fins de semana, a idéia 
e promover o ciclo Teatro e Literatura, com duas 
peças infantis e duas para adultos a cada sete dias e 
Para âscrianças haverá, também, uma biblioteca e 
uma ludoteca entre as barracas. É desejo da direto
ra cultural da Câmara, Jussara Rodrigues, e seu 
presidente. Roque Jacoby, que a Casa de Cultura 
Mario Quintana centralize as apresentações de fil
mes e peças, mas os locais ainda não estão defini
dos E tem mais: diariamente serão distribuídos ca
pítulos avulsos de histórias, dentro do Projeto Folhe
tim, se concretizará a Mostra Internacional de Li- 
vros - projetos inéditos - e terão seqüência as 
oficinas dos anos anteriores e os cursos de restaura
ção de livros, organização de bibliotecas, encader
nação e origami, além da Maratona de Poesia, com

CYRO MARTINS lança “Um 
Sorriso Para o Destino” (Movi
mento, Cr$ 2.500,00) na próxi
ma quinta-feira no Espaço 
Maurício Rosemblat da CCMQ, 
às I9h. A novela, em tom lnti- 
mista, narra o Julgamento de 
Ruíino Delgado, personagem 
que, no romance “Na Curva do 
Arco-íris”, encerra a história 
matando a esposa e seu aman
te. O autor apresenta o perfil 
narcisista do personagem e faz 
uma crítica ao machismo, 
através do jovem promotor 
público que nâo aceita a idéia 
de “legítima defesa de honra” 
Paralelamente, mostra o dra
ma dos jurados no momento de 
decidir o futuro de Ruíino.

num parque. 
Com Vanessa Redgrave, Sarah Miles e Da- 
vid Hemmings. Canal 10, 22h.
RUNAWAY, FORA DE CONTROLE - 
Ficçâo-cientifica de Michae! Crichton. Polici
al caça robôs rebeldes. Com Tom Selleck e 
Gene Simmons. Canal 12, 22h30min. 
AMIZADE. SEGREDOS E MENTIRAS - 
Telefilme dramático de Ann Zane Shanks e 
Marlene Shaird. Sete ex-colegiais revôem 
seus passados. Com Sondra Locke e Paula 
Prentiss. Canal 4, 23h15min.
LAURA — De Otto Preminger (1944). Dete
tive investiga morte de modelo. Com Gene 
Tierney, Clifton Webb e Dana Andrews. Ca
nal 12,1h45min.

Música
A HORA DO TEATINO - 3* eliminatória 
da 3* etapa do Festival. Às 20h, no Pulperia 
(Trav. do Carmo, 76). Crí 1.000,00.
CORAL DA UFRGS — Sob a regência de 
Wenceslau Moreira. Às 18h, na Igreja Santa 
Cecília, com missa de açáo de graças em 
comemoração aos 30 anos do Coral.
CLAIRE C. POIRIER — Organista cana
dense. As 17h, na Igreja S8o José (Alberto 
Bins, 467). Grátis.
ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO 
ALEGRE - Sob a regência do maestro Tú
lio Belardi. As 16h, na Pinacoteca do Margs 
(Pça. da Alfândega, s/n#). Grátis.
DANIEL WOLFF — E Flévia Domingues Al
ves. Recital de violão. As 17h30min, no Sa
lão Mourisco da Biblioteca Pública (Riachue- 
lo, esq. General Câmara). Grátis.
JAM SESSIONS — Às 21h30min, ns Sala 
Jazz (Santo Antônio, 421). CrS 1.000,00.
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★ ★ ★ O Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul (Praça da 
Alfândega s/n°) vai alterar o 
seu horário de funcionamento 
durante a realização da Feira 
do Livro, de 25 de outubro a 
10 de novembro. O museu es
tará aberto ao público das 12h 
às 20h.
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Quatrocentos mil livros à disposição do leitor
* U7mãoCdeo7úECaerpC!.âerrKWMMa "a rota dos

Alfândega em mais uma edição da Feira dò Livro Estão sábadosVlX* ilih1* Íok 15b às 22h’ de segundas-feiras a 
programadas 172 sessões de autógrafos com mais’ de 300 2tão nrpvutnc ís 22h’,aos domingos. Na programação, 

m a^ores; nos 16 dias de feira. A expectativa dofllvreirofé sfcis e MPR aiISft de múslcas tradicionalistas, clás- 
3 on? riri:H Hzar feraXTtorno de 250 mü livros, vendidos com PMsla enTf infantis e Mcléricos,
3 20% de desconto. Neste ano, o evento, que costuma aumem bre das S L ^ atividades paralelas serão diárias, sem- 
3 tar o movimento do Centro de Porto Alegre contará rnm a Rannfni16h 20h’ ?° Palco montado entre a agência doI víofria A?ípnHaíSeS integrantes do Mercosul. D?is mlfli na prara M,Uítar manterá 27 policiais
H à„7adfsSta deof Mores “'para'compra ^Paraguai 6 ^ ° P°'1Cl‘

M Cone°Sui oeSpeJ)HPÓ!a Sf^íS31 da lntegraçào dos paísefdo To^^tre^hSi 2?ía/rg?tln(a do Llvro> OsvPldò 
0 Presidente da Câmara Rio-grandense do Livro Livro À n pShJÍÍ rS. autoridades. O patrono da 37a Feira do

Roque Jacoby, acredita que a mostra poderá se tonai los ^rtoTilvSTrSr™ uma iSe^m^laT ^
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Livreiros preveem comercialização de 2S0mil exemplares

0 h(SSead0’ 'teoffice-boya. diretor da Sulina
Carlos * Alberto Silveira tem —tumulto feiiz”. menta ele.

n? «í£açS? intima com os llvros. Drofu2«Sfn de A dif?rença básica entre as fei-
De office-boy a diretor, foram 40 Protissionalimo ras realizadas em outras capitais?nnonmenír? da LIvrarla Sulina e t /rerlft* pívT0 6 a de Porto Ale8re está noVe-
20 como integrante das comissões na?a íe 1 certa fesse que os livros despertam nos
organ zadoras tí35 felras realiza- WT % Esía êVS?' J°ven?-Silveira lembra que*os 11 
das na Praça da Alfândega. Ho1e ■ I £? ,, a opinião vros infanto-juvenis figuram en-
Carnhn2d°’ esco,heu 0 balneário servando mip í' os-maís 1Idos- justamente pela
Camboriu, em Santa Catarina ^vaJd0 qute ela atençao que este consumidor repara fixar residência. Porém’ mais aderno* Lm oC(°nqu s a!!do cebe durante o ano. Ele destaca
?nnfi«a pert?,dos livros- Silveira entidadesPq°ue s?oferocem n?!° como exemPl0- a Hora do Conto 
confessa que ficou surpreso com a patrocina ia nCSL? erecem para que a Biblioteca Lucilia Minssen escolha de seu nome cbmo um dos Saleestadualm.?E25! mUniC,‘ realiza com as crianças Por isto
Sra3gea<!0S, deste ano- ‘‘Náo atividades0cultural? e a« PrtUAdaS “temos aqui Jovens de 16 ou 17 
esperava esta lembrança”, diz, e- e livrarias SÍp lí s.hedItoras anos que ^ adquiriram o hábito xercitando a modástla. "Mas es- ex^^s Tra? STSSP, S Md°S P“r“

Veríssimo é o patrono da edição
premtadFoepô?ndTverearisSob?a0s- í^SLgrad0 no ,BrasU « ”® e«erlor, 
com" que ^incsrcom^s^palavíSs^^^^a^^1*^^™6^^^^

^ O^pserlfn'6evan^°' etd°slo^n^“Ciütura^o^^mft^tera^” 
livros de írôn"caSseentre eíeTo Polfúlr Vri°ívíaí!StanetaUtor de várlos
DMa1 A^omenagemTtfimelectuafque^i^/0”1^”^/^^^18^ 

So1«aCc7m3o&

E ventos internacionais Crianças, público-alvo
ra do Livro, atendendoT proposta'2??nternacfo especia^aírianra a® í^^wí consumidor muito

sssmesmsa-«5*%°nlÁCrl L500’00) somente até hoje no IEL e na ouirin oAK° §UYe Fa’ esta nova geração já ad- 
mmSá 0 painel Panorama Atua/ da Literatura otecá i iíleitura” Pensand° nisto, a Bibli- 
I^nirá nomes como Affonso Romano de Sant’Anna série il íiJ^.nssen’ que tem'se dedicado a uma 
?n?ãneMe da. Bibli°teca Nacional do Rio Janeiro: organizar^dn^nf • C-m AasAc.rianÇas. participou da
ífiSP Murguiâ, diretor do Instituto do Livro dò aufnn ^Í5?nrdr-S paiI2£1? A Arte de Conquistar o Pe-
Lruguaí; e Osvaldo Touris, presidente da Câmara n? R?hiinll/ò CT°KF?íar em Sexo- Leitura e Lazer
íK8mIitlnaHdo Liyro- Estarão em pauta temas como oficinas°dpCtPafTrHbaíhaIldo com Poesia, além das
nmmC Cfdos cultural e editorial e a formacão^e osp' Pnt decÍ5-atro de fantoches e de leitura. Todos
novos leitores, com relatos de experiências FwritnJ? naCasa de Cultura-
hiSfc ceiunda a quinta-feira, estão programados es- oulím SIlvreiros; Pesquisadores e professores
tudos sobre as relações culturais dos estadns Hp cni n»urem ,m°strar a este publico que “um paísd9 Brasil com os países do Prata, através do Semf SÍÍÍ1ÍJ.Í con}° um corPO sem anticorpos,Psó pega
Sni Internacional de Cultura Ibero-americana - SJf®conforme uma das escritoras gaúchas que
que^reunffnS. Fducaçao Integrada no Cone Sul Sh Por^tn6 2??®? nas crianCas- Maria Dino-
audiSn1Har?'US17COS’pesquisadores e escritores nò Marc2 ríSLÍo tarde,s especiais de autógrafos.
An íinoi0/0 Cei?tro de Comunicação da Unisinos S°Sn? Peiro !aaça 0 llvro Menino Brinca de Bo-
Dantíí i d0 .s^miná/10 serà distribuído aos partici- tí na’írnííÇa'fe ra' Maria Luiza Khaled apresen-
nfnonS 0 ^atâl°go dos Autores Gaúchos da Década R.’,o?a teFça'fe,ra' seu Leãozinho Indomável Mariade 80 e relançado o livro Para Sempre uSaf Rusler c?e8a’.no dia Io, com Formiga Ferrão Fer
uma coletâneâ de tíez contistas uruguaios O tercei- rugem. No tíia 3, Jerônimo Jardim autografa O
ro seminário, Literatura e Bibliotecas Infanto-juve- raÍ6 nã B!bli°teca contra a Bruxa Pestüéia e
ulvpm p‘AmHenca Latina, será dedicado ao público FÇrreira, Uma Fábula e Travessias O
jovem e se desenvolverá na Casa de Cultura.

sem

RAROSapostam altonaTosííf ínMnttooTdeUvros0 - ° «erente^almarloca,
um projeto inédito que exibirá obras do mundo z; a£h.a que os es°téricos venderãointeiro, além do acervo de raridades da RihUntop.» berb n°vamente. Crise, desesperança e até a visita Pública. Entre efas estará o pSI “Pta? ai ,aludr a vendCT astrolígla Sismo e

Marcus Annaes Lucmís^veu em ms' tat?a nnW. ntaíro ddStt»“u
La Divina Commedia”, de Dante Alichierl oubii’ rvlíihn'ÍS®1011 Iios ültfmos dois anos c que Paulo 

cadoem 192!, também fará parte da mostrai ' PUM

João
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ENTREUNHAS
no Campus Universitário da Unisinos.
□ A Câmara Rio-Grandense do Livro, com 
apoio do Instituto Estadual do Livro, promove 
uma programação paralela e integrada à Feira. 
Serão palestras e aulas abertas ministradas no 
Margs, a partir de hoje. A abertura oficial, às 
17h , será com palestras de Albino de Bem e 
Veiga, Francisco Pereira Rodrigues, Itálico 
Marcon, Hugo Ramirez, Eivo Clemente e um 
representante da Academia Rio-grandense de 
Letras. A Câmara também organiza o projeto 
O Autor em Audiência Pública, com a presen
ça de Antônio Carlos Resende, Charles Kiefer, 
Maria Dinorah e Cyro Martins.
□ Mercosur e Integrncion, de autoria do 
senador uruguaio Sérgio Enrique Abreu Bo 
nilla, foi lançado ontem na Feira. A obra 
trata sobre o Mercado Comum do Sul e tem a 
apresentação de Enrique Iglesias, do BID.
□ A 37a Feira do Livro irá funcionar de 
segunda a sábado das 15h às 21 h e aos 
domingos das 14h às 21 h.

□ Durante a Feira do Livro, o Margs muda 
seu horário de funcionamento, abrindo e fe
chando mais tarde: das 12h às 20 horas.
□ A Secretaria Municipal da Cultura vai 
participar da Feira organizando oficinas de 
desenhos de observação coordenadas por Ma- 
nolo Doyle e o projeto Poesia em Cena, 
que será desenvolvido no palco ao lado do 
Margs. Esta programação começa no dia

l7r FEIRA DO LIVROmame 28.
□ Pela primeira vez a Feira, além de um 
patrono, vai homenagear uma pessoa ligada ao 
setor livreiro. O primeiro escolhido foi o ex-di
retor comercial da Sulina, Carlos Alberto Sil
veira, o Bolão. Depois de ter trabalhado 40 
anos na Sulina, Bolão realizou um projeto 
antigo: mudou-se para Camboriú e abriu a sua 
própria livraria.
□ Começa no próximo dia 28, na Unisinos, o 
I Seminário Internacional de Cultura Ibero-A
mericana. As inscrições devem ser feitas na 
Divisão de Matrículas — Centro Comunitário,
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□ SEGUNDO CADERNO

feira (

E preciso organizar a participação no J\
Pela primeira vez, representantes da Argentina, Uruguai e
Brasil sentam à mesa para discutir problemas

Mercosul. Analfabetismo, traduções, distribuição 

inexistência de um projeto único para promover a 

integração foram as principais questões levantadas 

Seminário da Integração Latino-Americana

comuns e o
e a

no

ELEONE PRESTES Já o vice-presidente do Conselho de 
Administração da Companhia Melho
ramentos de São Paulo e do Grupo 
Interamericano de Editores, Alfredo 
Weiszflog, acredita que a formação de 
joint-ventures entre editoras com filo
sofias e interesses coincidentes é 
alternativa para colocar em prática o 
Mercosul. Como exemplo, cita 
própria empresa, que há um ano opera 
em Portugal, com catálogo com 60 
títulos em Literatura Infantil, segmen
to que cresce apesar da crise econômi
ca. Romano de SanfAnna defendeu o 
fim do “caráter pequeno da nossa cul
tura livresca”. A Biblioteca Nacional, 
entre uma extensa lista de projetos que 
estão sendo realizados, leva a feiras 
internacionais do setor informações 
sobre a produção literária brasileira.

A Fundação faz parte dos organiza
dores da participação do Brasil na Fei
ra de Frankfurt, a maior do mundo, 
em que o País foi escolhido como tema

Editoria 2 o Caderno/ZH

H á necessidade de criação de um 
movimento organizado porque 
faltam parâmetros pré-estabele- 
cidos às ações de integração 

com o mercado do Cone Sul na área de 
Literatura. Essa é a visão do coordena
dor do painel Panorama Atual da Lite
ratura Latino-Americana, Antônio 
Hohlfeldt, realizado sábado pela 
nhã, na Casa de Cultura Mário Quin- 
tana. A partir dessa idéia justificam-se 
as posições diferentes e algumas até 
divergentes manifestadas pelos partici
pantes e o plenário sobre os entraves a 
publicações em outros países. Ele disse 
que concorda com o painelista Affon- 
so Romano de SanLAnna, presidente 
da Fundação Biblioteca Nacional, 
quando este defende a participação do 
Estado nos investimentos em infra-es
trutura.

uma Satlt Anna: “Temos de trabalhar para sair da crise’ Julian Murguía: uru

da edição de 94. Isso dará ao Brasil um para comercializarem na Praça de 
oportunidade de se lançar no mercado Alfândega. Propondo uma suavizaçâc
internacional quebrando as barreiras das arestas, o diretor do Instituto Na
que tradicionalmente impedem seu cional do Livro do Uruguai, Juliár 
acesso. O escritor defende a junção das Murguía, disse que está acertando pro 
culturas vizinhas e o fim das lamú
rias justificadas pela crise econômica.
E dentro da crise que temos que tra

balhar para sairmos dela”.

sua

ma-

jeto com o Governo do Estado 
edições recíprocas.

Weiszflog defendeu que as importa 
Ções dos países vizinhos substituam aí 
edições espanholas, com vantagens de 
temáticas afins e custos menores, por 
que a matéria-prima e as edições sãc 
mais baratas do que na Espanha, onde 
é alto o custo da mão-de-obra. A cada 
ano o Brasil importa US$ 40 milhõeí 
em livros, dos quais entre US$ i 
milhões e US$ 8 milhões em língua 
espanhola. Destes, entre US$ 4 mi 
Ihões e US$ 4,5 milhões são gastos 
obras que vêm da Espanha. Nos últi 
mos cinco anos, têm crescido entre 5% 
e 10% as importações de livros 
língua espanhola.

para

TRADUÇÃO — Todos concordam q 
a diferença lingüística é um dos princi
pais obstáculos ao crescimento do in
tercâmbio de textos entre os países do 
Mercosul, especialmente se falarmos 
de Literatura Infantil. A necessidade 
de tradução é óbvia. O isolamento da 
produção de cada país pode ser avalia
do pela própria participação do Uru
guai e Argentina na Feira do Livro. 
Pela primeira vez, em 37 anos, os vizi
nhos trazem cerca de 400 títulos cada

ue

err

Secretário sugere 

bolsa editorial
em

Zaril/ArteZH

PROGRAMAÇÃO ^ 
DE HOJE *

EniA criação de uma bolsa latino-americana que 
funcionaria como um fórum de negócios e discus
sões permanente unindo editores e distribuidores 
dos países do Mercosul é o ponto de partida para 
colocar em prática o novo mercado. A idéia foi 
exposta ontem pelo secretário especial de Assuntos 
Internacionais, Luiz Carlos Tomazzeli, durante o 
Seminário de Integração Latino-Americana r... 
encerra hoje, dentro de programação paralela à 
37 a Feira do Livro.

A instalação de uma sede do parlamento do 
Mercosul em Porto Alegre, com a administrativa 
em Montevidéu, e a implementação do ensino do 
Espanhol em algumas regiões do Brasil, e do 
Português nos países vizinhos, fazem parte do 
elenco de ações que organizariam a oferta e cria
riam condições de mercado. Paralelamente, defen
deu a criação de um sub grupo para a área de 
cultura, hoje inserida na de assuntos comerciais do 
tratado que dispõe sobre o Mercosul.

BASE — O diretor-geral de Ediciones de Ia 
Banda Oriental, do Uruguai, Heber Raviolo, aler

tou para a necessidade de resolver primeiro os 
problemas que envolvem o mercado do livro e que 
não serão alterados pela criação do Mercosul. O 
grave problema da distribuição interna, também 
levantado pelos editores brasileiros, deveria 
cer, na sua opinião, política governamental especí
fica que passaria pelo barateamento e maior rapi
dez dos fretes. A simples isenção de tarifas alfan
degárias para o livro não é suficiente para compen
sar os pesados custos e dificuldades de transporte 
que encarecem o produto e, portanto, reduzem seu 
mercado.

Tomazzeli ressaltou que, como esse mercado de
pende do aumento da base de leitores, o analfabe
tismo deve passar a ser preocupação de todos os 
envolvidos na produção literária para, pelo menos, 
reduzir sua incidência nas próximas gerações. As
sim como Raviolo, defendeu uma união de forças 
entre os setores público e privado. Disse que o 
Governo pode dar apoio, por exemplo, à bolsa 
latino-americana reunindo forças de embaixadas e 
consulados para viabilizar as ações privadas.

No Palco Oficial 
Horário

□ O 
A Gr 
do 2 i 
espéc 
em 1 
meta 
livro 
posiç
□ A 
Xadr 
Integ 
Xadr
□ A 
store 
Livre 
impo 
ters, 
desce
□ A

Evento
16h Banda da Escola Municipal Liberato Salzano 

Grupo Los Atipak - Música 
Literatura e Teatro: Berço Esplêndido 
Nei Lisboa

mere- 18h
19h

que 20h
Na Praça da Alfândega 
Horário Evento
15h30min Oficina de Artes Plásticas 

Hora do Conto - Fabico16h
17h Brincando com Inglês - ICBNA
18h Teatro - As Aventuras do Diabo Malandro
Na Casa de Cultura Mário Quintana

nos
Horário Evento para

coma
carac
menti
sobre

9h Formação de Novos Leitores - Relato de 
Experiências

• « J t iÈBt-Vxm y s i.s,eaã>i
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ercosul Tarde de livros e cerveja 37! FEIRA do LIVRO

CULTURA NO TIENE FRONJERAS.MÁRCIO PINHEIRO Como é de praxe nestes 
primeiros dias de Feira, 
parte das pessoas que vão à 
Praça não está lá para comprar. 
A imensa maioria prefere 
mesmo ficar ao redor do bar, 
bebendo e conversando, apesar 
de muitas bancas oferecerem 
boas ofertas em seus balaios.

As vendas não estão 
apresentando grandes surpresas. 
O público deste ano começou 
timidamente, exceto em casos

raros. Na sessão de autógrafos 
de sábado, durante uma hora e 
meia a jornalista Célia Ribeiro 
autografou mais de cem 
exemplares de Etiqueta na 
Prática.

R£ALlZ/ÇÃO
Fotos Loir Gonçalves/ZH Editoria 2 o Caderno/ZH

Favorecida pelo bom tempo 
de sábado à tarde, a Feira do 
Livro atraiu um público maior 
no seu segundo dia. Milhares de 
pessoas se aglomeravam por 
todos os cantos da Praça da 
Alfândega e o bar Nota Sete 
teve todas as suas mesas 
constantemente ocupadas com 
uma fila que dificilmente ficava 
com menos de dez pessoas.

««.S
APOK>a maior

Câmara do Uvro A sua yanoe companhia

barraca de autógrafos é o 
cantor e compositor gaúcho Nei 
Lisboa, autografando seu 
primeiro livro Um Morto Pula a 
Janela. E às 17h a professora 
Léa Masina, dentro do projeto 
Aula Aberta, estará falando 
sobre o tema Regionalismo e 
Fronteiras, no Margs.

■M

PARALELA - Na
programação paralela o 
destaque foi a apresentação do 
MPB em Conversa com a 
participação do letrista e 
tradutor paulista Carlos Rennó. 
Hoje, às 19h, quem vai estar na

w WÂ

r
I

d propõe edições recíprocas

Autógrafos
8h - Maria Eunice Barbieri (O Rápido Líquido Mágico)
\9h - Aldcmis Cunha e Jonas Westphal (Pais e Filhos Adotivos) 
Ne, Lisboa (Um Morto Pula a Janela) e Eduardo Galeano e vários 
(Para Sempre UruguaiI. □
Sugestão do dia
Um bom policial ao ritmo de fast food

Alguém Vai se Machucar Hoje à Noite (Editora Paulicéia), 
do jornalista Thales de Menezes, é um livro despretensioso. E 
exatamente por isso bom. Curto, enxuto, seco como devem 
ser as boas fast foods. é um história policial de se ler num upa, 
e não apenas pela extensão, mas por realmente envolver 
desde o início. E é uma história policial em que o que menos 
aparece é a polícia. Thales acerta na mosca ao escrever uma 
obra com linguagem essencialmente jornalística, ou seja, 
desdotada de arabescos e rorocós, sem apêndices inúteis. É 
pau e pedra. E também ao inventar um caso de contravenção 
em um terreno raramente abordado.

Um videasta desempregado que tem de recorrer aos présti- 
sua ex-garota para ganhar algum. Emos do novo “caso i

acaba envolvido em muito mais do que gravações d°e festi- 
njias de fim de ano e coquetéis. Não é fácil escrever algo do 
gênero na primeira pessoa sem que cheire a pastiche de 
policial noir. Thales consegue, e esse já é um mérito. O outro 
e o pique que imprime ao texto, a rapidez bem anos 90.----- , para a
geraçao quem tem um controle remoto sempre à mão. Não é 
uma obra-prima, mas já é um começo. Um muito bom 
começo. Aproveitem, que não deve estar por mais que quatro 
mangos. (Cyro Silveira Martins F°)

ponto
preferido de 
quem vai à 
Feira

exercício de linguagem
O primeiro livro do composi

tor Nei Lisboa, o policial Um 
Morto Pula a Janela, está sendo 
lançado hoje na Feira do Livro 
de Porto Alegre. Com ele, Nei 
conseguiu superar os obstáculos 
de uma estréia no mundo da 
literatura, construindo uma his- 
torinha de narrativa ágil e des
concertante, recheada de humor 
em 190 páginas. É como se Aga- 
tha Christie estivesse viva tentan
do envolver os leitores com 
emaranhado de situações e perso
nagens que, a rigor, não têm pro
cedência ou destino traçados. Só 
que Nei, embora inspirado nas 
situações criadas pela dama do 
romance policial, foi mais além e 
quis também se divertir escreven
do. O resultado é insólito, nin
guém imagina o que o espera nà 
página seguinte. O livro recebeu

INHAS um tratamento diferenciado do 
editor, saindo em formato menor 
que o normal e um pouquinho 
maior que o formato de bolso.

A história se passa na peque
na e imaginária Ibiraí, onde um 
pretenso escritor e redator do 
único jornal local se vê envolvi
do com alguns assassinatos e de
saparecimentos misteriosos. Nar
rada em primeira pessoa pelo pro
tagonista a história está mais para 
novela de ficção e humor, onde 
tanto os personagens quanto o 
leitor são constantemente desa
fiados a entendê-la. É engraçada. 
O doublé de compositor e escritor 
soube tirar proveito das situações 
criadas por sua mente travessa e 
um tanto perversa. Situações que 
podem até ser sérias, mas essa 
dúvida também fica no ar. No 
fundo, trata-se de um jogo, um

>r gaúcho Iberê Camargo já entregou os originais do seu manual, 
3, que deverá ser editado pela Sagra, integrando as comemorações 
'versário da Editora ano que vem. A obra, segundo Iberê, é uma 
“diário” de suas aulas com o professor Carlos Alberto Petrucci, 

em Roma, e da consulta de vários tratados sobre a gravura em 
>ca de informações com o gravador Mário Carneiro, em Paris. O 
além da capa, ilustrações do próprio Iberê, de instrumentos e 

-cnicas para a prática da gravura.
mara Rio-Grandense do Livro, com o apoio do Metrópole 
lube, realiza nos próximos dias 2 e 3 de novembro o I Torneio 
) de Xadrez. As inscrições podem ser feitas no Metrópole 
lube, na rua Vigário José Inácio, 263 - 10° andar.
íeta Proibido (Sete de Setembro 1126, salas 212/214), a comic 
Porto Alegre, está promovendo, paralelamente à Feira do 
i primeira Comics Fair. Histórias em quadrinhos nacionais e 
s álbuns de luxo, role-playing games, trilhas sonoras, pos- 
e livros de cinema estarão sendo oferecidos com 5% a 50% de

um

exercício de forma e linguagem. 
Um rascunho de escritor 
busca moldar um estilo para utili
zar no futuro. Uma rede de intri
gas, pequena engenharia narrati
va onde o leitor tem de transitar 
com todo cuidado para não se 
perder. (Gilmar Eitelvein).

itur esta duplamente presente nesta Feira do Livro. Atuando 
iores, responsabilizou-se pela construção do pórtico, palco 
resentação de espetáculos, oito torres de luz e som, casa de 
e toda a rede elétrica. No Bolicho, grande estande com 
ticas regionais, estará oferecendo ao público visitante um atendi- 
irmativo sobre os serviços da Prefeitura e atendimento turístico 
apitai gaúcha, além de exibição de vídeos.

que

•v
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PROGRAMAÇÃO 

DE HOJE
/vo Palco Oficial
Horário
16h Banda da Escola Mun. Loureiro da Silva
18h Orquestra Del Diablo - Jazz 

Rui Biriva e Daniel Torres19h
20h Grupo Noites Cariocas
Na Praça da Alfândega 
Horário Evento
16h Hora do Conto - Fabico
17h Fantasia - Desenho Humorístico
No Margs 
Horário Evento
17h Aula Aberta - com Flávio Loureiro Chaves
Na Unisinos

[Horário Evento
I Seminário Internacional de Cultura lbero-Americana|19h30min

Na Casa de Cultura Mário Quintana 
Horário Evento
9h IV Seminário de Literatura e Bibliotecas 

Infanto-Juvenis
i4h Oficinas e Cursos
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Livreiros condenam a lista da Câman
ACUSAI OS ORGANIZADORES DE MANIPULAR AS INFORMAÇÕES, POIS PESQUISA É RESTRIT

Leandro Marshall e Mauro Saraiva Jr.
A credibilidade da lista dos livros mais vendidos 
a\na 37a Feira do Livro de Porto Alegre sofreu 
mais um baque ontem. Um novo levantamento feito 
pelo Correio do Povo em 68 das 90 barracas da feira 
mostrou que 72% dos livreiros não concordam com a 
lista divulgada diariamente pela Câmara do Livro.
Apenas 17,7% concordam e 10% não têm opinião. Os 
livreiros estão indignados e irritados com as rela
ções divulgadas à imprensa e acusam os organiza
dores de manipular as informações.

“Ê inadmissível supor que apenas sete livrarias 
representem a estatística global”, declarou Dulce 
Costa, proprietária da livraria Terceiro Mundo. Ela 
não concorda que a Câmara do Livro faça uma lista

como esta. “Acho que aqueles que veicularam esta 
mentira da lista dos mais vendidos em sete livrari
as, como se fosse o total de livros vendidos, não 
tinham nada para fazer, a não ser mentir para o 
povo”, reclamou Orlindo Ramos, funcionário da 
Centralizadora. “Todos somos livreiros e temos os 
mesmos direitos”, frisou Moacir Sfreddo, da Prodil.

O levantamento do Correio do Povo descobriu que 
os livros mais vendidos na feira diferem da lista 
divulgada pelos organizadores (ver tabela ao lado). 
O livro “Zélia, uma paixão” já vendeu 1.719 exem
plares, aparecendo como líder nas vendas em 14 
barracas. O levantamento do Correio do Povo não 
abrangeu as bancas ultra-especilizadas, como, por 
exemplo, da livraria da Brigada Militar.

OS MAIS VENDIDOS 
segundo o Correio do Povo
Zélia, uma Paixão

— Fernando Sabino 
Etiqueta na Prática 

— Célia Ribeiro
Estorvo

— Chico Buarque 
Onde Está Wally? (3)

— Martin Handford 
Traçando Nova Iorque 

— L.F.Veríssimo

Lista oficial dá ‘O Alquimista’ Programação de hoje
Rose Fonseca 

Campeão de vendas 
em 1990, “O Alquimis
ta”, de Paulo Coelho, 
figura novamente nas 
listagens oficiais dos 
mais vendidos da feira 
deste ano. Desde a a- 
bertura, a obra* não 
saiu do primeiro lugar 
na categoria de ficção. 
Nos livros de não-fic- 
ção, “Zélia, uma pai
xão” apareceu ontem

„ . , „ em primeiro lugar na
listagem da Camara do Livro, cujo total de obras comercializado caiu 
para 7.630 exemplares em relação ao fim de semana. “O Alquimista” 
foi lançado em 1988 e está na 88a edição. Trata-se de um romance 
místico de um jovem pastor, que segue seus sonhos até as pirâmides. 
L^se defronta com os mistérios que acompanham o homem.

Por 11 anos, Paulo Coelho estudou alquimia. Com este conhecimento, 
escreveu um livro místico que lança uma mensagem sobre o poder e a 
força do pensamento. “Q Alquimista” pode ser encontrado em quase 
todas as bancas da Feira por Cr$ 5.050,00 com o desconto.

Por falar em alquimia, a jornalista e escritora Teresinha Turcato 
lança no dia 1°, às 17h, na Feira do Livro, a obra “O Jardim das 
Mandrágoras”. A fábula foi toda criada em cima da mandrágora 
planta da fertilidade utilizada para alquimia. A história tem envolvi
mento com o Brasil, pois o herói (Brasil) sofre a maldição das 
dragoras (repúblicas) por não saber amá-las.

Autógrafos:
16h - O Leãozi- 
nho Indomável,
Maria Khaled.
17h - Comunica
ção e Controle 
Social, Pedrinho 
Guareschi; Os 
Silências de So
fia, Maria San- 
der. 18h - Majestlc Hotel, Sér
gio Faraco, Theodora, Patrícia 
Bins. 19h 
York, Luls Fernando Veríssi
mo e Joaquim da Fonseca, 
Palco: I6h - Banda da Escola 
Loureiro da Silva. I8h - Paulc 
Dorfraann e Grupo (Jazz). 191:
- Rui Biriva e Daniel Torres 
20h - Grupo Noites Cariocas 
(Chorinho). Feira Infantil: 151
- Fantasia: Oficina de Desenhe 
Humorístico. I6h 
Conto. Praça: Oficina de Artes 
Plásticas. Bolha: 15h - Demons 
tração em Réchaud. CCMQ: 91
- Seminário de Bibliotecas In 
fanto-Juvenis. Margs: 17h - Au 
la Aberta, com Flávio Chaves.

Traçando NewLivro de Paulo Coelho está na 88* edição

Hora dc

man-
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feira do livro

Feira é última oportunidade pNHAS ara comis 18 horas, os poetas que 
o grupo Vício e Verso, 
friend, José Weis e José
ilva estarão apresentando T • • ------------- ----------
jetoSrnCcená:den' Uvtaíos e editores alertam que alta do dólar

de crescimento de inflação vão provocar aumentos nos custos e

na produção, e aconselham consumidores a comprar livros

catálogo vai sofrer um aumento sensí
vel”. Todas as etapas editoriais, desde o

----------- planejamento até o lançamento
divulgação é feito com base nos longos

_______  prazos de planejamento. O papel
fotolito utilizados na produção dos li- 

agora vros têm seus preços vinculados
----------- dólar e é praticamente impossível que

um editor consiga manter seu negócio
-------- sem promover reajustes nos preços de

capa.

e expectativa
e açado na Feira o Petit Poa, 

composta de quatro livre - 
úne trabalhos dos poetas 
itana, Laci Osório, Paulo COtteS 
hox Mário Pirata, Paulo 
io Ângelo Salvatori, Celso 
e Dilan Camargo. Tam- 
inçado o livro O que ler 
cer Porto Alegre, de Zole- 
o e Isolda Michelena Vi- 
n ilustrações de Joaquim

e o

ao

MÁRCIO PINHEIRO
Editoria 2° Caderno/ZH

C INTERFERÊNCIA — O proprietário da 
editora Mercado Aberto, Roque Ja- 
coby, não se arrisca a fazer qualquer 
previsão, pois acha que a situação ain
da não está bem definida, mas ressalta 
que com certeza o mercado editorial 
vai sofrer sérias interferências 
tas altas. Roque afirmou 
teve que determinar que o preço dos 
livros publicados porua editora sofres
sem um reajuste de 50% a partir do dia 
10 de novembro em todo o resto do 
País, mas que por uma questão de 
coerência os preços antigos serão 
tidos aqui em Porto Alegre até o final 
da 37 a Feira.

A alternativa para enfrentar a crise, 
que agora ameaça a recrudescer, é pou
co alentadora. Para Ivan, que não está 
nem um pouco otimista com esta situa
ção, o único remédio para o problema é 
o corte de produção, e desta forma, 
muitas atividades da maioria das pe
quenas editoras serão interrompidas.

omprem agora. Este é o conselho 
da maioria dos livreiros e edito- 

que estão participando da 
Feira do Livro. Com esta alta 

violenta do dólar e com a perspectiva 
de uma inflação de grandes índices, a

___ tendência é que o mercado editorial
Rocco s°fra bastante e, por conseqüencia, o
“...v ...........1 Preço dos livros aumentem em até

50% em alguns casos. Para o editor 
Ivan Pinheiro Machado, proprietário 
da L&PM, o grande problema dos 
gócios editoriais é que todo o planeja
mento é feito a longo prazo e que com 
esta perspectiva nada favorável é bem 
possível que aconteça um reestrutura
ção do mercado para enfrentar

OS MAIS 

VENDIDOS
uto Estadual do Livro, da 
lo Estado da Cultura, es- 
indo da Feira 
içamentos e a exposição 
is recentes publicações.

o, poemas musicados, de 
gas (José Olympio Edito- 
í sendo lançado hoje, às 
'a do Livro, é um convite 
ra que embarque na via- 
>ica e da palavra. Neste 
3ra, que está realizando 
'oesia infantil na Casa de 
rio Quintana,
^ariana Massarani 
lilo Attie que criou as 
)ue vão da valsa ao rock 
rtituras estão impressas 
parte do livro.

nald’s está presente não 
proximidade geográfica 
do Livro, mas também 
ãnador do Livro Cora- 
ia Dinorah, com ilustra- 
ni (Tchê!). O livro conta 
roto se tornou um leitor 
iga da mãe e tem sessão 
s a partir de hoje até dia 
•ro, das 16h às 18h, 
)onald’s.

res

com uma

Editora com es- 
que ontemPaulo Coelho

Chico Buarque 
Nei Lisboa 
Luís Â. Assis Brasií

2 - Estorvo
3 - Um Morto Pula a Janela
4-.^deirasdeíristar.
5 - Na Primavera, o Ultimo 

Canto da Cotovia

Cia. das Letras
tes I0S

Mercado Aberto ne-

J. M. Simmel Nova Fronteira
man-se uniu a 

e ao
p:T»I

2 - Você Pode Curar Sua Vida LouiseHay
3 - Zélia, Uma Paixão " ~ —
4 - Traçando New York
5 - O Amor de Mau Humor

a cri-Best Seller se.
Fernando Sabino

Sérgio Lüdtke, editor da Artes e Ofí
cios, também é da mesma opinião. 
“Certamente esta alta do dólar vai afe
tar no processo editorial, e o público 
deve aproveitar para consumir agora 
porque daqui a dez ou quinze dias o

Ruy Castro Cia. das Letras
MEi . írc

Fonte: Câmara Rio-grandense do Livro

Manual para ajudar 

a combater o estresse
Quadrinhos, atrações para criança

Entre as grandes atrações desta Feira ^
do Livro estão os álbuns de quadrinhos.
As HQs conseguem atrair

no

Celgado, co-autor de A 
Sala de Jantar, é psicólo- 
luiatra, como foi divul
ga na página 2 do Se- 
no. O livro é uma edição 
tá à venda na Feira do 
Conselho Regional de

no setor de quadrinhos é a L&PM 
mais de cem títulos publicados. A cole
ção Quadrinhos L&PM foi lançada há 
dez anos, e, segundo o crítico de cinema 
e autor da Enciclopédia de Quadrinhos, 
Goida, que há três

Raymond, Chester Gould e Lee Falk, 
os representantes da moderna HQ euro
péia como Hugo Pratt, Milo Manara e 
Guido Crepax, e grande nomes brasilei

ro1110 Luís Fernando Veríssimo. Mi
guel Paiva, Edgar Vasques e Paulo Caru-

, com
Autocontrole: Nova Maneira de 

Controlar
- os mais va

riados públicos, e muitas barràcas ex
põem novidades tanto do Brasil quanto 
dos Estados Unidos e da Europa. Um 
dos carro-chefes desta Feira é a edição 
nacional de Toda a Mafalda. uma cole
tânea completa das tiras da mais célebre 
personagem criada pelo desenhista ar
gentino Quino. A edição portuguesa deste 
livro já vinha freqüentando a Feira do 
Livro há vários anos, mas, com a publica
ção brasileira, o custo foi barateado em 
cerca de quase CrS 8 mil, ficando o preço 
de capa em torno de CrS 12 mil.

Dentre as editoras, a que mais investe

Ana Maria Rossnançad3 "“'T WSÍ* 'Z
iumo^SaRnT;"dS cX d3S téCniC3S “““ a>*

3Íe o I Seminário Inter- sm SpreT'É o‘maforT ^ f Mv0S ™S nâ0 C0m0 ^ 
Altura Ibero-America- da EdTto a Rosa dos V™Z h ° af’rma 3 aUtora' Ela aPresenta
os. O evento, promoví- ser tSdoTara ololnhol 3 tOC2ntrole C°m° remédio ^ cabe
Reitoria Comunitária e çado na Feim do Livro rie RnJ ^ tJagagem pessoal Para ser usado a 
Ja Unisinos, pelo Insti- Aires em marco de n t °S q“a'qUer momento- Autocontrole:
do Livro e pela Secre- da SnTa aue a esnenl^ ^ N°Va Mane/ra & Co'^olar o Es-

1 de Cultura, debate os sou nos Estados Unidos No Brasão 6 dlvldldo em frês Partes ~
ma educação integrada método é novo e muito importante n^0nsequenc,as ? efratégias

Porque canaliza a recuperaç^S c^mo um ZuSict

ros
. . anos presta assesso-

na a editora, o catálogo da L&PM é dos so. 
mais vastos, pois aborda temas ligados 
ao erotismo, humor, clássicos, nostalgia 
e underground. Nestes dez anos, a L&PM 
procurou dar à HQ um tratamento seme
lhante ao que lhe é reservado na Europa e 
nos EUA, com alto padrão de edição, 
produção e acabamento, além de trazer 
para o leitor brasileiro uma série de títulos 
dos maiores nomes dos quadrinhos mun
diais, como os clássicos Will Eisner, Alex

como
Goida afirma,. , . , Que. por mais que se

edite quadrinhos no país, o mercado brasi
leiro esta sempre defasado. Em apenas 
quatro países da Europa — Bélgica, Itália 
Lrança e Inglaterra _ sào lançados mais 
ae mil álbuns novos por mês e mais de 70 
revistas especializadas. Além disso, exis
tem importantes salões de quadrinhos, co
mo o de Barcelona, na Espanha, e o de

o au-

indicações da atual literatura brasileira
UREIRO CHAVES ★ Josué Montello, Diário do entardecer, Nova 

Fronteira.
★ Chico Buarque, Estorvo, Companhia das 
Letras.e Andrade, Obra completa reeditada,
* Antomo Carlos Rezende, O Sétimo, L&PM. 

ral de Mello Neto, 20 Poemas da * Carlos Herculano Lopes, Sombras de julho 
■d*Ção da Universidade Federal do Rio EstaÇão Liberdade.

★ José Guilherme Merquior, Crítica Nova 
Fronteira.
★ Sérgio Buarque de Hollanda, Capítulos de 
literatura colonial, Brasiliense.

íando Veríssimo e Joaquim Fonseca 
York, Artes e Ofícios.

Maranhão, Memorial do fim, Marco

Lançamentos: álbuns de hQ da L&PM têm material é acabamento de primeiraFlavio Loureiro Chaves é professor universitário
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37? FEIRA do LIVROmasm
CULTURA NO TIENK FRONJERAS.

RTAUZAÇÃO

fwujukmO flB
A sua yande companhia

APOK>.

;
Cântara dti Uvm

Sugestão do dia

O sofrimento 

existencial de 

Antônio

3-

Carlos Resende I
flnton.o Carlos Resende insiste- 
nâmor nao e eros, é tanatos mes- 
mo-,Af^ni° Hidalgo. o livreiro-escri- 
tor de O Sétimo (edição da L&PM), 
sua última novela, tem parentesco 
com Quito, 0 personagem de O Ra
paz que suava só do lado direito
romance dei 978. Naquele, psicana-

0 jovem divide com o pai, um 
velho, o amor de Lucinha. As mulhe
res devoram os dois. Em O Sétimo 
. .amo é o sessentão que destila, do 
inicio ao fim, autocomiseração, sen
do amado por concessões.

O escritor, viúvo de Teresa, anda 
com 0 fantasma da mulher a tiracolo 
e apaixona-se por Laís, uma jovem 

0 interior, 20 anos, magra, muscu
losa, grandes dentes, candidata a es
critora. Da pena. Resende é implacá
vel com seu Afrânio, que também 
corteja Sarah, funcionária da livra
ria. Troca cartas com Laís, meloso 
como o Cabral de Zélia - fica bobo. 
Apaixonado, cai em contradições: 
mulher metida a escritora 
blema sexual” (citando ; 
mas quer Laís para “partilhar 
Ções literárias".

O desfecho.

Autógrafos:
Joaquim 
Fonseca e 
Luis
Fernando 
Veríssimo 
lançam 
Traçando 
New York

i

tem “pro- 
Nietzsche), 

aspira-

com o encontro dos 
e Poético. O romance, o sétimo

PROGRAMAÇÃO
nC UA IC ° U tImo- No mei° de tanto desen- 
I^C nUJfc contro, o autor incorpora a persona

gem e defende sua tese: viver é escre
ver, o resto é sofrimento. (Moisés 
Mendes)

> e adultos
Zarif/ArteZH

Angoulemme, na França. Goida destaca 
que o mercado de quadrinhos é altamente 
rentável, pois, apesar de ser 
do que é editado pela L&PM, os quadri
nhos representam quase 30% das 
das.

Sd — OQV1S3 O O ( 
10 01N31AIIA30AN3S3Q 30 1VnQViS3 O 

ins oa 3QNVHO om oa 3iyv 3(

apenas 10%

No Palco Oficialven-
Horário

PLANETA -, ., . A livraria Planeta Proi
bido, especializada em quadrinhos, não 
esta participando da Feira do Livro, mas 
promove a Comics Fair, com descontos de 
0 a 50%

16h Banda da Escola Mun. Aramy Silva 
Augusto Massi em conversa 
Poesia em Cena - Vício e Verso 
Victor Hugo

I17h de Manchester, 
de Londres, não 
>om que a banda 
variante do pop 
stas da ilha, com 
das, climas som- 
e rock regressi- 

das dance guitar 
radical dos DJs, 
eletrônicos, 
é o segundo LP 
jrimeiro lançado 
veio na esteira do 
ia gravado o EP 
'lio do DJ John 
Keep the Circle 
quinteto forma- 
Clint Boon (ór- 

iitarra), Martin 
ceria) lança o LP 
•P Island Head.
. o Inspirai Car- 
banda mais feia

em abril e revela 
de maturidade (o 
tglesas, pode ser 
^ara no seguinte 
al de The Beast

da música você pode ver na MTV), 
pal característa é o baixo e piano i 
inicio ao fim, e guitarras que lembr 
de psicodelia do Pink Floyd. Eles; 
um pouco com os Doors e Man 
Please Be Cruel e a faixa-título), o. 

[Sleep Well Tonight). O Inspirai 
com climas sombrios em Born 
e Nyagara. Pela amostragem, pode- 
que a banda é eclética, mas que dá 
do recado. * * *
(Luiz Paulo Santos)

Autógrafos18hem publicações cujos preços 
variam de Cr$ 500,00 a CrS 40 mil. Para 
um dos proprietários da livraria. César 
Souza, a Planeta Proibido é a primeira loja 
especializada em quadrinhos nacionais e 
importados. A Planeta vende livros e re
vistas importados de vários países da Eu 
ropa e das principais editoras de quadri
nhos dos EUA, como a DC Comics 
Marvel Comics. A livraria também 
tem contatos com lançamentos que saem 
no Rio e em São Paulo e que dificilmente 
chegariam ao mercado gaúcho.

A maior parte do catálogo da Planeta 
Proibido é

F 20h
17h — Ana Maria Machado 

IO Barbeiro e o Coronel, 
Pimenta no Cocoruto e A/7, 
Cambaxirra
pudesse...) e Sérgio Gorgera 
111 ma Foice Longe da 
Terra)

— Ana Maria Rossi {Auto 
Controle: Uma Nova 
Maneira de Controlar o 
Estresse) e Augusto Massi 
IArtes e Ofícios da Poesia)

19h — Lyson Tubino Corrêa 
de Tubino (Trapos 
CjiíIo no Canto) Suzana 
Vargas (Cochicho) e 
Floriceno Paixão 
(Previdência Social em 
Perguntas e Respostas)

I9h30min — Vários autores 
(Supervisão em Psiquiatria 
e em Psicoterapia Analítica)

Na Praça da Alfândega 
Horário Evento

se eu15h Concurso Fepam de desenho ecológico 
Brincando com Inglês16h

e a
Na Casa de Cultura Mário Quintana 
Horário

man-
lSh

Evento
9h IV Seminário de Literatura e Bibliotecas 

Infanto-Juvenis
Encontro de Dirigentes de Bibliotecas Públi 
Cursos e Oficinas

composto por livros novos, 
mas também podem ser encontrados al
guns álbuns que já não são mais edita
dos, como HQs dos ancs 50 e 60 e 
va rios exemplares da série Graphic No
vel, da editora Abril. A livraria também 
realiza um serviço de atendimento 
cliente, que serve

14h
cas

e um
No Margs 
Horário Eventoao

como uma espécie de 
assinatura e reserva de quadrinhos nor
te-americanos e europeus. O endereço é 
rua Sete de Setembro 1126/2° andar e 
a promoção vai durar até 0 final da 
Feira. (MP)

17h Autor em audiência pública: Ohariac «iefer JNa Unisinos 
Horário Evento
19h30min ------- Joternacional de Cultura Ibero-Americana) Franjinhas:banda mais feia faz ui

3m ★ ★ ★ ★ recomendado + * + + + essencial
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palestras
Em conjunto com a Feira do Livro, haverá palestra intitulada ''En
contros Entre Autores e Críticos" - dias 4.5.6 e 7 de novembro, às 17

Redonaa com o Museó-horas.
Dia 06 de novembro, às 20 horas, uma mesa

Dias 8 ríde novembro, às 17 horas, sessão de autógrafos, referente

Dia629 de novembro, às 17 horas, palestra com Cherryl King, sobre 
"Processos de Trabalho e Vocabulário Visual da Artista .
Dia 03 de dezembro, 17 horas, David Jemerson Voung que falará so- 
b!e "Refação do Trabalho Plástico Individual com o Processo de 
Elaboração do Trabalho de Comunicação Visual .



SABADíGERALCORRETO DO POVO

Criançada tem vez na Feira do Livro
OPÇOES VARIADAS NA BARRACA VERMELHA ERGUIDA AO REDOR DO MONUMENTO A OSORIO

Rose Fonseca joaocahlosrangel porérn os apOSentados que se ins-
,, . ,nfanHs p talam diariamente na praça da^mercado de livros infantis Alfândega também assistem, com

infanto-juvenis tem recebido entusiasmo, as apresentações de
forte destaque^na Feira do Livro. teatro de fantoche da peirinha.
Este ano, a Feirinha do Livro fo A mudança de local nào íoí mui-
elaborada para atender a crian favorável para a banca da Dis-
çada num local que reune várias trihutdnra Gaúcha de Livros
bancas somente com livros infan- afirma Marislaine Linck NosÜ|S’ aSorem°ersmo ?m“°estâo ano?no
rio. No mesmo ambiente estão ppntrn da feira o aue segundomontadas uma pequena ludoteca Locai foi especialmente preparado ^antrp°osdsfbilitavà umqa venda ma-
cpn rasa° deCultura Mario xa de 1 a 13 anos. A ludoteca ofe- ior. Já a representante da EditoraonintaLCiimabar?aca vermelha rece jogos de damas, varetas e Salamandra, Rosinha Blatt, está 
Quintana. Uma barraca vermeina ... A lém disso a criança satisfeita. O movimento em saa

5 tojm fama a aten- de te- banca é intenso devido aos livros
çâo de pais e filho:s, que correm p programação paralela, tridimensionais, que atraem asPara ^jfcões^âo ^varíadas^X mi- Que^ ma^ aproveita fodas as crianças pelas figuras de insetos 
nibíblioteca tem livros para a fal- atividades sâo os meninos de rua. de papel do tamanho do livro.

PROGRAMAÇÃO HOJE
Autógrafos: 16b s

— O Muro e No ^
Tempo das Can- j
tígas, Nely Nuc- 1
cy. 17h — A Ou-gr\ 
tra Face do Na-Bfcí 
da, Muriel Maia; jg 
Clic, o Vagalume,®
Píetro Pompea.W 
19b — Dr. Fraud,
Canini; Boas Maneiras à Mesa 
para Adolescentes, Maria Poz- 
zebon; Autores Gaúchos 91, 
Adalberto dos Santos e outros. 
20h — Trovadores 80-90, José 
D'Albuquerque e outros; Gri
los, Eno Teodoro Wanke. 
Palco: 16h — CTG Azenba (In- 
vernada Mirim). 17h - Teatro 
e Literatura “Cricri, o Grilo 
Gaudêrio”. 19b - Grupo Siku- 
ris. 20b — Solistas de violão e 
sax do Palestrina. Feira Infan
til: 15b — Grupo Bilumin. 16h
— Dramatização infantil, com 
Neli Nucci; Orígami, cora 
Marcelo SanPAnna. 17h — Te
atro Concórdia “A Roupa Nova 
do Rei”. 18h - Oficina Livros 
de Pano. Bolha de Atividades: 
15h - Abertura, Torneio Inte
gração de Xadrez; serviço de 
restaurante. Margs: I7h30mln
- Aula Pública, Arnold Do- 
bersteln.

5

em

As

Obras imunes ao reajusteBibliotecários se atualizam
Os preços dos livros que estão sendo vendidos na 

37a Feira do Livro não serão reajustados, garantiu 
ontem o presidente do Clube dos Editores, Airton 
Ortiz. Fora da praça, os livros estão, em média, 
40% mais caros a partir de hoje, devido à inflação e 
ao aumento do preço do papel, calculado em dólar.

Cerca de 150 mil pessoas já visitaram a 37s Feira 
do Livro, segundo o presidente da Câmara do Livro, 
Roque Jacoby. Ontem, o movimento foi prejudicado 
pela chuva, que começou ao meio-dia. Os livros 
mais vendidos, de acordo com a Câmara do Livro, 
foram: “O Alquimista”, de Paulo Coelho, na cate
goria ficção; “Etiqueta na Prática”, de Célia Ribei
ro, não-ficção; e “Ah, Cambaxirra, se eu pudesse , 
de Ana Maria Machado, infantil.

Dar estímulo à leitura como alternativa para lazer 
e atualizar os bibliotecários das escolas públicas e 
privadas foram os principais objetivos do Seminário 
de Literatura e Bibliotecas Infanto-Juven s - Amé
rica Latina, encerrado ontem. O seminário, em sua 
4a edição ocorreu na Casa de Cultura Mario Quinta- 
na, dentro da programação da 37a Feira do Livro.

Professores da Capital e do interior participaram 
das oficinas de arte. O Teatro de Fantoches permitiu 
que criassem bonecos e construíssem texto e perso
nagem. “O fantoche ê personagem de um livro, e a 
peça transmitirá a história percebida com a leitura , 
explicou a diretora da Biblioteca Lucília Minssen, 
Gladis Barcellos. Este trabalho, acrescentou, visa ti
rar as bibliotecas do marasmo em que se encontram.
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PRAÇA DA ALFANDEGA
Programas ao redor dos livros•7.

A Feira do Livro é um programa imperdível por si só. Mas em volta

dela há outras opções de entretenimento, cultura e gastronomia

A Feira do Livro não é só im
portante evento literário, co
mo um grande acontecimento 
social. As pessoas podem ir 

para lá conversar, beber cerveja, fi
car sentadas no bar, circular pela 
Praça... e até comprar livros. Favore
cida pela temperatura da primavera, 
a Praça da Alfândega torna-se du
rante a Feira uma das melhores al
ternativas de lazer para o porto-ale- 
grense.

Em que outra época do 
poderia passear com tanta tranquili
dade pela praça e seus arredores? É 
justamente neste período que as ár
vores ficam mais bonitas, o Centro 
da cidade mais seguro e bem policia
do e aquele território, que na 
parte do ano é tomado por vendedo
res ambulantes e outros tipos “exóti
cos”, ganha ares de festa o dia todo. 
Sem perder a praça de vista, é possí
vel no fim de semana se fazer progra
mas tão distintos quanto visitar o 
Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, ir ao cinema, fazer compras 
olhar vitrines no Shopping Rua da 
Praia.

Também na volta da praça há 
boa variedade de lugares para se al
moçar ou fazer um lanche. Estão ali 
por exemplo o tradicionalíssimo res
taurante do Clube do Comércio com 
seu reverenciado buffet, e o chinês 
Tai-Seng-Nhe. Sem falar no Rib’s, 
Bigburguer, no McDonald’s, nas vá
rias outras opções de lanches rápidos 
que são oferecidas no Shopping. E 
quem se dispuser a dar apenas alguns 
passos a mais pode escolher, entre 
outros bons lugares, o Bar dos Cata- 
ventos ou o Café Concerto Majestic, 
na Casa de Cultura Mário Quintana. 
Em matéria de cinemas, também não 
poderia ser melhor: na praça mesmo, 
o Imperial e o Guarani; atravessando 
a Rua Caldas Júnior, o Cacique e o 
Scala; um pouco mais, as salas 
Eduardo Hirtz e Paulo Amorin, tam
bém na CCMQ.

Mesmo para quem não tem carro 
o acesso à praça é facilitado. Muitas 
linhas de ônibus têm paradas próxi
mas, e o lugar é bem servido em 
matéria de pontos de táxi e de táxi- 
lotação. No caso do automóvel, che
gar é fácil. Difícil é estacionar. Con
seguir uma vaga nas ruas próximas, 
nestes dias de Feira, é tarefa digna de 
Hércules. Nos dias úteis 
das ruas faz parte da Zona Azul, 
onde só é permitido o estacionamen
to de carros que possuam cartão de 
estacionamento. Nos fins de semana 
este esquema não existe, mas cada 
pedaço das ruas é infestado por 
legião de “flanelinhas”.

ano se

. McDonald s e o Rua da Praia Shopping

maior

ou

uma Nota 7: para
molhar a
garganta no
meio daClube do Comércio: um restaurante tradicional
Feira

no

Cinemas: são
quatro em

poucos
metros

a maioria

Bigburger:
uma esquina

uma a vinte
passos da

Márcio Pinheiro
)ultura: o Museu de Arte fica ao ladopraça
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I PROGRAMAÇAO 

DE HOJEKJ1
Wo Palco Oficial 
Horário ■Evento
16h Gauchinhos Acemistas—
8h ^masdolutoPoesia em Cena - 
9h Drácula - Teatro ~

Mário Barros

— '
1111-

lUlPI»Na Feira Infantil 
Horário Evento
15h....
17h Brincando com Espanhol
Na Boklha de Atividades 
Horário Evento
15h Vídeo Turismo

mK]t$i

[íjni

ZL________ Autor em audiência pública: Maria Dinora

»•


