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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ALEGRETE 
CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DE ALEGRETE 

INSTITUTO ALEGRETENSE DE PESQUISAS E ESTUDOS CULTURAIS - 
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS LITERÁRIAS

IAPEC

CONCURSO DE MONOGRAFIA : MARIO QUINTANA 80 ANOS DE POETA

RE G ULAMENTO

DOS OBJETIVOS :

ART. 1 -)- O Centro de Estudos e Pesquisas Literárias/lAPEC institui o 
Concurso de Monografia Mário Quintana 80 anos de Poeta,ten

do por objetivos:
1- Homenagear
2- Ressaltar 

tana;

3- Estimular o estudo e a pesquisa literária entre 
versitàrios e os estudantes da comunidade gaúcha.

o Maior Poeta suLrio-grandense; 
a importância da obra literária de Mário Qui ri

os um

DOS CONCORRENTES :

2°)- Poderão concorrer universitários e estudiosos de todo 
Grande do Sul.
Cada participante poderá concorrer com mais de um trabalho, 
podendo também a monografia ser feita em duplas.

ART.
o R i o

ART. 3°)-

DA APRESENTAÇÃO :

ART. 4-)- Os trabalhos deverão ser inéditos,datilografados em e©pp3ço 
d ois(2) e entregues em quatro(4) vias na sede do Instituto 
Alegretense de Pesquisas e Estudos Culturais, Praça Getúlio 
Vargas 158,em Alegrete(RS), CEP 97540 

ART- 59)- Os trabalhos deverão trazer pseudônimo e serem colocados
envelope fechado que conterá também um cartão com a identi

dade do participante e seu endereço particular.
ARI. 62)- Os concorrentes deverão entregar seus trabalhos até o 

10 (dez) de setembro de 1986.

em

di a

DA AVALIAÇÃO :

ART. 75)- Na avaliação dos trabalhos serão considerados três aspectos 
fundamentais:
12- 
22-

Observancia de normas técnicas; 
Originalidade e veracidade;

3-- Clareza e correção da Língua Portuguesa. 
ART. 82)- A Comissão será constituída de4 ^ um professor de Metodologia

Cientifica ; tres professores de Literatura e um professor 
de Língua Portuguesa.
A Comissão de Avaliação será soberana no julgamento das Mo- 
nografias,estando vedado 

da Comissão.

ART. 9«)_

aos concorrentes recorrer as decisões



í

«

DA PREMIAÇÃO 

ART.10 As tres primeiras Monografias classificadas receberão a se

guinte premiaçao:
1? lugar : CZ$ 2.000,00 e o Troféu ANJO MALAQUIAS; 
29 lugar : CZ$ 1.000,00 e o Troféu ANJO MALAQUIAS; 
39 lugar : CZ$ 500,00 e o Troféu ANJO MALAQUIAS.

§ ÚNICO - 0 TROFÉU ANJO MALAQUIAS foi criado e confeccionado pelo ar

tista plástico Paulo Cardona.
Sao conferidos aos concorrentes certificado de participaçao 
As tres primeiras monografias classificadas serão editadas

ART . 1 1 
ART.12

pelo Instituto Alegretense de Pesquisas e Estudos Culturais 
IAPEC, cabendo a essa instituição os direitos autorais.
A entrega dos prêmios sera feita em solenidade cuja data se 
rã posteriormente fixada e amplamente divulgada pelo IAPEC. 
0 IAPEC reserva-se o direito de conservar e publicar qual - 
quer dos trabalhos inscritos.

ART.13

ART.14

ALEGRETE(RS), 28 de abril de 1986.

DOMINGAS FARACO, 
DIRETORA IAPEC

MARLENE PERES FEIJ0, 
COORDENADORA CEPEL

■■

esap/dat/mai/86.
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SAMRIG e Quintana
A Samrig estará lançando, a 30 de julho, a primeira 

reedição facsimilado do segundo livro de Mário Quinta
na. "Canções" foi publicado originalmente em 1946, 
em Porto Alegre, pela Editora GLobo e este relançamen
to ocorre na data em que o poeta compieta seus 80 
anos.

Esta edição de "Canções" terá seu lançamento 
durante o coquetel a ser realizado no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, às 19h e na ocasião, a Samrig 
abrirá também a exposição "Quintana dos 8 aos 80", 
com fotografias de Liene Neves e composições plásticas 
de Liana Timm. Estes trabalhos foram executados 
especialmente para o Relatório de Atividades da empre
sa referente a 85, cujo tema cultural foi inteiramente 
dedicado a Mário Quintana.

Durante o acontecimento, haverá, ainda, a proieçao
do audiovisual "Quintana dos 8 aos 80" , com direção 
e montagem de Antonio Carlos Textor e Norberto 
Lubisco.
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★ Na noite de 30 de julho, 
aniversário de Mário Quin- 
4ana, a Samrig vai realizar 
coquetel para o lançamento 
do livro "Canções” e aber
tura da exposição de fotos 
de Liane Neves, "Quintana 
dos 8 aos 80", e composi
ções plásticas de Liana 
Timm. Um i audiovisual com 
o mesmo título também será 
apresentado, na ocasião, no 
MARGS.
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■ \
■ Samrig — Sociedade Anonoma Moinhos Riogran- 
dense — está homenageando Mario Quintana na data 
do seu aniversário, dia 80, quando nosso maior poeta 
completa 80 anos de idade. O local da exposiç&o dos 
prv»mn« e composições plásticas ê o Museu de Arte do
Rio Grande do Sul.



: ^U\O l<h>COLJ . :nal

11 a:

.'agin*: _J~LÍb. 

Assunto:____

Qa-joS
.Qju^uíauua 8oí>od‘>

Quintana
“Canções”, segundo livro de Mário Quintana, pu

blicado originalmente em 1946, estará sendo lança
do amanhá, em sua primeira reedição facsimilada, 
pela Samrig. A escolha da data tem um motivo mui
to especial: Quintana estará completando 80 anos. 
O local será o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, 
onde, às 19 horas, está programado um coquetel. 
Na ocasião, a Samrig também vai abrir a exposi- 
çào“Quintana dos 8 aos 80”, com fotografias deLia- 
ne Neves e composições plásticas de Liana Timm.
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A data do Poeta
■ Amanhá é o aniversário de nosso Poeta. A diretoria 
da Samrig estará realizando no Margs coquetel para 
comemorar a data dos 80 anos de Mário Qulntana. O 
evento será marcado com o relançamento do livro 
“Canções”, originalmente publicado em 1946 e com a 
abertura da exposiçfio “Qulntana dos 8 aos 80” com fo
tografias de Liane Neves e composições de Liana 
Timm. Está programado um audiovisual com os mes
mos títulos da exposiçáo para amanhá no Museu.
■ Com chancela do Instituto Cultural Judaico Marc 
Chagall, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul realiza
rá no mês de agosto uma exposiçáo que virá acompa
nhada de uma intensa programação paralela. Trata-se 
de mostra de Lasar Segall que dará oportunidade à co
munidade gaúcha de conhecer a obra do artista russo 
naturalizado brasileiro, que foi um dos construtores do 
modernismo no país. Durante a exposiçáo seráo reali
zadas visitas monitoradas, mostras dos videos Lasar 
Segall — Sua Herança Viva e A Esperança é Eterna; 
um painel sobre a obra do artista com Celso Lafer, Ar- 
mindo Trevisan e Flávia Albuquerque; um encontro 
com Marcelo Matos Araújo e um Workshop com o 
museólogo-chefe do museu Lasar Segall. Na abertura 
da exposiçáo, dia sete de agosto, o óleo sobre tela “Máe 
Morta” será doado ao museu pelos filhos de Segall, 
Maurício e Oscar Klabin.
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Hoje é um grande dia para o poeta Mário Quinta, 
Para ele e os familiares, amigos e leitores de seus p_ _ 
mas, espalhados pelo Estado e pelo Brasil afora. Afi
nal, não são todos que atingem os 80 anos encarando a 
vida com tanta serenidade e vontade de continuar pro
duzindo. Quintana tem essa disposição: já está com 
dois livros prontos para lançar na Feira do Livro, em 
novembro, e com outros dois em fase de preparação.

Parabéns, poeta!

na.
oe-

O aniversário 

do nosso poeta-'‘M

-

m
blicados até hoje, fotos registradas 
pela fotógrafa Dulce Helfer, de Zero 
Hora, vdeo-tapes e fitas de programas 
de televisão e rádio de que o poeta 
participou ao longo de usa carreira 
além de esculturas assinadas por 
tistas que integram a Associação dos 
Escultores do Rio Grande do Sul, cria
das com inspiração nos poemas de 
Mário. Ainda podem ser assistidos 
dois audiovisuais. Um deles é o deno-

Por RUI ROBERTO FELTENm* > i
W*: ií ’ Editoria 2° Caderno/ZH

tm
Êm

O poeta Mário Quintana está se re
cuperando bem da pneumonia que so
freu e que o levou a ser internado 
último dia 10, ficando hospitalizado 
por uma semana. Já retornou ás ca
minhadas habituais pela Rua da 
Praia e está liberado pelo médico, 
Airton Galarça, para assistir às ho
menagens que lhe serão prestadas ho
je e amanhã, pela passagem dos 
80 anos. Hoje, às I9h, ele vai ser home
nageado com um coquetel no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, ofereci
do pela Samrig, ocasião em que esta
rá à venda o livro Canções, publicado 
pela primeira vez em 1946 e relançado 
agora pela Editora Globo. O pa
trocínio da edição é igualmente da 
Samrig. Na mesma oportunidade, se
rá aberta a exposição Quintana dos 8 
aos 80, com fotografias de Liane Ne
ves e composições plásticas de Liana 

i Timm, trabalhos esses executados pa
ra fazer parte do relatório de ativida
de da Samrig referente a 85. Durante 
o coquetel, haverá ainda a projeção 
do audiovisual sob o mesmo título, 
que tem direção e montagem de Antô
nio Carlos Textor e Norberto Lubisco 
e texto de Tânia Carvalho.

Na RBS TV, CANAL 12, às 23h30min 
de hoje, será apresentado Aos 80 o 
Poeta é Eterno o oitavo de uma série 
de nove programetes, com cerca de 
três minutos de duração, que começa 
a ser exibido no dia 21 deste mês. A 
produtora Márcia Coser reuniu nesta 
série elementos pesquisados 
quivos da emissora, envolvendo de
poimentos, fotos e programas espe
ciais com Quintana. No programa de 
hoje, uma das atrações são as já fa
mosas “tiradas” do poeta, palavras e 
versos que são a sua marca registra
da. As suas célebres frases serão 
vidas durante o dia, de hora em hora, 
na Rádio Itapema.

Amanhã, às I9h, é a vez da Cmm de 
Cultura Mário Quintana prestar 
homenagem ao poeta. Estão convida
das 500 pessoas entre empresários, 
políticos, intelectuais, artistas e auto
ridades educacionais. Também esta
rão presentes o prefeito Alegrete 
presentantes da Fundação Quintana- 
res — com sede naquela cidade —, pa
ra inaugurar uma placa de bronze em 
reconhecimento ao trabalho do poeta 
conterrâneo. Esse evento marca o en
cerramento da programação do ani
versário de Quintana desenvolvida 
pela Casa de Cultura, que iniciou no 
dia 11 de julho, com a inauguração do 
acervo sobre a sua vida e obra.

A Casa de Cultura fica no prédio do 
antigo Hotel Majestic — onde Quinta
na morou 12 anos — e lá podem ser 
vistos originais de suas poesias escri- 
tas a mão, exemplares dos livros pu-

»:■ -i. -

ar-no

a
Na Praça daminado Contemporâneo do Poeta —

Alfândega,patrocinado pela Petrobrás — . com
tres horas de duração, montado a par
tir de depoimentos de amigos, profes-

umde seus locaisseus
prediletos

I

A mensagem do presidente
O presidente José Samey 

enviou ontem de Buenos Ai-
anos, não é uma data nem 
gaúcha, nem do Mário

res, através da repórter Quintana. É uma data na-Ana Amélia Lemos, de clonal. E uma data de gló
ria. Quintana é um dos ho
mens mais Importantes da 
Intelectualidade brasileira, 
sobretudo da lírica brasi
leira. Sou um poeta menor. 
Se chegar aos 80 
Quintana, vou ter «m^ 
grande alegria de poder, 
como ele, chegar a essa 
Idade com esse brilho 
domínio das faculdades in
telectuais, como ele man
tém até hoje. Um abraço, 
daqui de Buenos Aires, a 
você, Mário Quintana”.

Zero Hora, uma mensagem 
de feliz aniversário a Mário 
Quintana. A declaração do 
presidente foi feita na en
trada do Hotel Plaza, quan
do chegava, sob uma chuva 
fria e fina, de uma visita á 
Livraria El Ateneo, locali
zada na Calle Florida, onde 
examinou livros de poetas 
argentinos. A mensagem 
do presidente é a seguinte:

Mário e sua "família": a sobrinha Elena

sores, escritores e jovens que estu
dam a sua obra. O outro é O Poeta e a 
Cidade, elaborado pelo curso pré- 
vestibular Universitário, com dura
ção de cerca de 30 minutos. Quem gos
ta de ouvir poesias, tem à disposição o 
disco Antologia Poética Mário 
Quintana, com declamações dele pró- 
pio, além de textos de Luís Fernando 
Veríssimo, entre outros autores.

Mas as homenagens aos 80 anos de 
Quintana não cessam aí. No decorrer 
de todo o semestre, muitas outras de
verão acontecer e, entre elas, já está 
marcada para o dia oito de agosto, às 
lOh, a inauguração de uma placa de 
bronze ao ar livre, no Museu de Porto 
Alegre - junto ao Solar Lopo Gonçal
ves, na Rua João Alfredo, 582. A ini
ciativa é da Divisão de Cultura da Se
cretaria Municipal de Educação e 
Cultura, que programou também pa
ra essse dia a apresentação da Escola 
de Violino Tio Zequinha e da Banda 
Municipal. Deverão estar presentes 
crianças de escolas municipais de 
Porto Alegre— um pedido do própio 
poeta, segundo Luiz de Miranda, titu
lar da Divisão de Cultura da SMEC. 
Dia 26 de agosto, a Câmara de Verea
dores de Porto Alegre realiza sessão 
solene pelos 80 anos de Quintana, às 
I6h, atendendo a proposição do verea
dor Frederico Barbosa, do PFL, 
dia 29 do mesmo mês, a Pontifícia 
Universidade Católica lhe oferece o 
título de Doutor Honórís Causa.

Alegrete
O município de Alegrete, terra natal

de Mário, também prepara uma série 
de comemorações, através da Funda
ção Educacional de Alegrete e da As
sociação Cultural Quintanares. Até o 
final do ano, será publicado um suple
mento especial no jornal Gazeta de 
Alegrete, enfocando aspectos da vida 
e da obra do escritor, paralelamente a 
realização de dois concursos: um de 
monografia, sob o título "Quintana, 80 
Anos de Poesia”, e outro de redação, 
intitulando-se “Era uma vez um guri, 
Mário Quintana”. Posteriormente! 
haverá o lançamento do álbum 
Quintana em Verão e Traço

como

nos ar- e

“O aniversário de Mário 
V^ulntana, que faz hoje 80

ou- e a pro
moção do Salão Interescolar de Artes 
Plásticas — Quintaquarelas e Pincéis 
e da campanha para aquisição do 
acervo do Espaço Mário Quintana, 
instalado junto à biblioteca da Funda
ção de Alegrete. Hoje, a Câmara de 
Vereadores local realiza sessão espe
cial pelo aniversário do poeta.

Para setembro, está previsto um se
minário sobre a trajetória de Mário, 
com a participação de nomes como 
Tânia Franco Carvalhal, Flávio Cha
ves, Armindo Trevisan, Gilda Biten- 
court e Sergius Gonzaga.

Livros

sua

fyrtoylíeqrc
uíem Vfotde re-

Nos do Porto Alegre Residence Hotel, que temos 
o privilégio de hospedar tanta gente famosa que
remos neste momento realizar uma homenagem 
para um hóspede muito especial:Quintana continua em franca ativi

dade na sua arte de escrever e já tem 
dois livros prontos para lançar na Fei
ra do Livro deste ano. São eles o
Diário Poético 87 e Da Preguiça 
remédio de trabalho. Afora 
creve outros dois ainda sem previsão 
para o lançamento: Porta Giratória e 
Preparativos de Viagem.

MÁRIO QUINTANA, nosso poeta. Esteja certo 
de que é com o máximo carinho que transforma
mos nossa casa em sua casa. Nos sentimos pro
fundamente emocionados de participar destes 80 
anos de poesia e dedicação pela arte. No seu ani
versário, o carinho de sua nova família.

e no

como
esses, es-

30.07.86
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Quintana 

dos 8 aos 80
Às I9h, hoje, será Inaugurada no Margs, 

a mostra Quintana dos 8 aos 80. Constam 
da mostra 50 fotos de Liane Neves e 25 
composições plásticas de Liana Timm. O 
material em exposição integra o Relatório 
da Samrig e sua exposição faz parte das 
comemorações dos 80 anos do poeta. Diz 
Liana Timm que o trabalho foi executado 
em seis meses “sendo que nos primeiros 
meses, partiu-se da pesquisa de imagem, 
tudo foi feito baseado no texto crítico de 
Tania Carvalhal ’ ’.

Explica Liana que “a partir da seleção 
do material e dos suportfes que foram todos 
escolhidos em função do conteúdo dos tex
tos, onde o jogo entre a realidade e fanta
sia deveria se fazer presente. Por isso, o 
uso de transparências, em muitos momen
tos do trabalho, fornece um impacto entre 
o interior e o exterior, entre o individual e 
o coletivo. Segundo Liana, "a partir da fei
tura do trabalho entrei mais profundamen
te na significação dos poemas, e isso re
passo para as pessoas que têm visto o Re
latório ou mesmo os originais”. Quem não 
recebeu o Relatório poderá ver os origi
nais, que ficarão em exposição no Margs 
ate 15 de agosto.
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EM comemoração aos 80 
anos do poeta Mário Quin- 
tana, a Samrig S/A Moi- 
nhos Rio-Orandenses 
move coquetel de lança
mento do livro “Canções”, 
publicado 
em 1046, pela Editora Glo
bo. Lançamento coincide 
com a Inauguração da mos
tra "Quintana dos 8 aos 80” 
c está marcado para as 
19h, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul. _

pro-

originalmente
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Qy 50 anos de Quintana
por Carlos Urbim

Na véspera do aniversário, de pija- 
enrolado num cobertor, Mario

Quintana vê John Wayne na televisão. 
Embora retraído ao quarto do hotel, 
revela bom humor. Mas não esconde a 
preocupação com o que está por acon
tecer nesta quarta-feira, dia de fazer 
80 anos. Há muitas festas programa
das e algumas já vinham antecipando 
as comemorações. No Museu de A rte 
do estado, por exemplo, às 19h, a fotó
grafa Liane Neves e a artista plástica 
Liana Timm inauguram uma exposi
ção de trabalhos que ilustram o Rela
tório Anual da Sam rig. A LdPM lança 
“Pé de Pilão” em quadrinhos, numa 
versão de CUíudio Levitan. A Globo 
preparou a reedição das “Canções , 
publicadas pela primeira vez em 191,6. 
E outros eventos hão de fluir.

Para homenagear o poeta, a edição 
de hoje se torna portadora de um poe
ma inédito de Armindo Trevisan. E se 
espalha por quatro páginas que falam 
do cotidiano do “Poeta-Mor”, como o 
chama Trevisan. Percorrem algumas 
de suas preocupações, seus espantos, 

deslumbramento diante da vida. 
Toda a equipe rcdescobriu 

I controu Quintana, esse mago das pa- 
? lavras que ama muitas musas, recebe 

o reconhecimento nacional, mas pre
fere a solidão. 0 resultado procura se 
transformar no nosso presente para 
Quintana. Mesmo que ontem, na vés
pera, ele já estivesse pedindo: “Não 
façam nada. Tenho medo que o cari
nho me mate”.

seu ou reen-

o poeta destaca a solidão como a sua preferidaEntre tantas musas,
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Um festival 

para a garotadc

Ângelo,
vencedor
2*. Coxilh
Piá

A melhor atração paralela da Coxllha Nativista de 
Cruz Alta, é a Coxllha PIÁ, que este ano aconteceu pela 
segunda vez. Foram dois dias (sábado e domingo) de lo
tação completa do auditório do colégio, para assistir às 

.... j0#* apresentações de garotos e garotas com no máximo 16
anos. interpretando músicas conhecidas. Há, entre 
eles. revelações surpreendentes, como Ângelo Franco 
Sarmento, 12 anos, de Sáo Borja, e Rodrigo Flores Gon
çalves, 8 anos, da Cidade de Redentora. O primeiro 
cantou Guri, de Júlio Machado da Silva e João Batista 
Machado, impressionando até o intérprete original 
dessa música, César Passarinho. Ângelo foi o vencedor 

tem um repertório amplo e uma voz 
completa, que ainda vai tomá-lo bem conhecido. Segu- 

í ro, desembaraçado e se sentindo à vontade no palco, 
ele impressionou também ao público da final da

da Coxllha Piá.

Coxllha.

Vitor Hugo e 

Os Miseráveis
I Mais uma banda de rock na Pequeno e tem, entr 
básico está entrando em seus parceiros, os mineiro 

| cena: ê Vitor Hugo e Os Flávio Venturinl (do 14 Bif
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No Margs, Quintana 

e Maria Tomaselli

A inda hoje poderá ser vista no Margs a mostra 
de Maria Tomaselli Cime Lima; a exposição 
que faz parte do projeto Première, deverá se

guir para o Rio de Janeiro para participar da Primei
ra Mostra Cristian Dior de Arte Contemporânea. 
Quem for ao Margs poderá ver também Quintana dos 
8 aos 80. que expõe trabalhos originais de Liane Neves 
e Liana Timm realizado para o relatório da Samrig. 
Do outro lado da cidade, na Reitoria (Avenida Paulo 
Gama), há uma mostra curiosa sobre rádio (Rádio 
Revisto), além da história do rádio brasileiro através 
de cartazes das principais revistas da época, poderá 
se ouvir gravações originais, entre elas a série As 
Aventuras do Anjo, e a Guerra dos Mundos, na voz de 
Orson Wells. A Rádio Revisto permanece aberta para 
visitação de sexta a domingo, das 8h às 18h.

MARCO CELSO VIOLA
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Coquetel
no museu

O grande coquetel, em que fo- 
anfitriões Arturo Furlong e Car

los Frederico Hoffmeister e os demais 
da SAMRIG, teve a presença 

de muitos grupos interessados em 
brindar com o poeta Mário Quintana. 
Mesmo com passagem meteórica 
(nem podería ser diferente, pois a re- 

poeta está esgotada), 
Quintana foi marcante na noite.

Os trabalhos expostos e o audio
visual, apesar do clima de intensa mo
vimentação, foram admirados e co
mentados durante a noite que iniciou 
com champanhe e finalizou com o jan
tar. Evelyn Berg Ioschpe ajudou a re
ceber os grupos de que fizeram parte 
os políticos-candidatos, além de no
mes do mundo oficial, intelectualida
de. em toda sua linha, e muitos outros.

Entre muitos dos presentes o fo
tógrafo Leonid Streliaev, de máquina 
em punho, Tânia Franco Carvalhal, 
Ivan Pinheiro Machado, Paulo Rocha, 
Luiza Chaves Barcellos, conversando 
a respeito do Museu do Carvão com 
Luiz Mandelli, Keterly Becker, Paulo 
Mincarone, Rogério Ferrari Beiloni, 
Renato Schebella, Suzana Campos, 
Mário Mendes, que veio ao Sul para 
preparar a edição de aniversário da 
Interview, com diversas páginas 
abordando gente conhecida e locais 
gaúchos, Manoel Pedro Leão dos 
Reis, Alfeu Duarte, Francisco Araújo 
Santos, Carlos Goidanich e ainda ou
tros.

ram

nomes

sistência do

Tânia Franco Carvalhal

Beatriz 
Zanella 
esteve 
brindando 
ao poeta
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MÁRIO QUINTANA DOS 8 
AOS 80 — No Margs (Praça 
da Alfândega), das lOh às 
17h. Mostra dos originais de 
fotos e ilustrações usadas na 
realização do Relatório Sam- 
rig, com trabalhos de Liana 
Timm e Liane Neves.
RADIO REVISTO - No pré
dio da Reitoria da Ufrgs 
(Paulo da Gama), das 9h às 
18h. Mostra de fotos, carta
zes e revistas, entre outros 
objetos ligados ao rádio bra
sileiro.
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Assunto:,.

Encontro na nova casa * ★*****★★* *********
os donos da nova casa, cuja música de fundo de
verá ser o jazz.

•O bar Bogart inaugurou com ocasião de drin
ques concorrida, recebendo muitos dos convida
dos que vinham da festa em que Mário Quintana 
foi homenageado nos salões do Museu de Arte do 
Hio Grande do Sul, na semana que passou.
•Os irmão Dóris e Fernando Marins, Inês e Re
nato Schebella, Maria Inez Cruz Lima, Keterllv 
Becker, usando bonito conjunto esportivo, Flávio 
Ramos, entre os que estiveram cumprimentando
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Miza Mattos, Eduardo Car
valho e Luiza Flores Chaves 
Barcellos foram algumas das 
inúmeras presenças que esti
veram brindando aos 80 
anos do poeta Mário Quin
tana, em noite que teve o 
lançamento do livro "Can
ções", além da exposição 
^Quintana dos 8 aos 80", 
com trobalhos de Liane Ne
ves e Liana Timm. Pelos am
bientes do MARGS, Evelyn 
Berg lochpe, ajudando a re
ceber os convidados, Helena 
Quintana, Décio Presser, Ve
ra Grimberg, Renato Sche- 
bela e Susana Campos (às 
voltas com a edição local da 
Interview), Luiz Antonio As
sis Brasil, Tânia Carvalhal, 
Maria Tomaselli, Gilda Kru- 
chin, Aldo Pinto, Carlos Al
berto Chiarelli.
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Terminaram na quarta-feira 
passada as semanas de 
apreensão vividas pelo 
poeta gaúcho Mário 
Quintana. Fatalista, ele 
havia cismado que iria 
morrer justamente no 
dia do seu 80.° aniversá
rio. A data fatídica che
gou e Quintana a atra
vessou incólume, de 
bom humor e deliciado 
com os presentes que 
recebeu: exposição fo
tográfica, dois livros re
lançados, uma festa pa
ra 500 pessoas no Mu
seu de Artes do Rio 
Grande do Sul e seu em
prego de cronista no 
Correio do Povo — que 
perdeu quando o jornal 
foi à falência, há dois 
anos. Os presentes que 
mais o emocionaram fo
ram a festinha íntima or

ganizada por suas amigas, um 
videocassete e o crédito para re
tirar quantas fitas quiser de uma 
locadora de Porto Alegre. Ago
ra, ele não pensa em morrer tão 
cedo. “Não tenho medo da 
morte’’, diz, “mas não penso 
em encontrá-la tão cedo. ’ ’ #

í Quintana: comemorando os 80, com bom humor e fitas cassete
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