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Paulo Amoral expõe nesta terça-feira 
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Jornal: ToíVy.<x cW Tay.deTransferida de hoje 
para quinta - feira a 
abertura da mostra 
de Paulo Amaral, 
no MARGS. Atraso 
ha confecção do ca
tálogo e dos con
vites determinou 
mudança na data.
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Paulo Amaral mostra ^ 

nova fase no MARGS
estão reunidasTaP^g^gf ZfcenToTr ~ tmas foi « enri- 
20h nnA Maral inau^ra hoje, ás maisSií^ formas

Este^artista1 gaú° ^

E ?=S«tfe„rtro d°S - 

g^fTe^árssSbS;os fundamentos de uma arte por si
Ant^ZÍVtend? exPeriências.
Autodidata, desde 0 início de sua 

carreira artística tem se dedicado 
a [«produzir em seu trabalho ás 
edificações coloniais. Telhados

?raiefnneIasJá0 instantes sua trajetória. Atualmente
senho linear não registra apenas a
Harcmaií 0 t!!aÇado arquitetônico 
das velhas edificações, apanhadas como 0 fazia em sua primelía fale 
— aproveitando os efeitos dn<?fPr2x1™TteS' em ^Posiçle! 
aproximadas e coloridas

Pinturas

SSSsPmmmres, seus trabalhos exigem lrao‘
taâ^ESTrSSo'^ “fi »«t>
Binsad0 Pwla jornalista Patrícia

mesmo
em

em
seu de-

co-
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Paulo Amaral mostra 

nova fase no MARGS
rr

Pinturas e aquarelas recentes 
estão reunidas na individual que 
Paulo Amaral inaugura hoje, às 
20h, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul. Este artista 
cho, natural de Bagé, iniciou 
estudos de arte nos Estados Uni
dos. De formação profissional, en
genheiro, ele acabou construindo 
os fundamentos de uma arte por si 
mesmo, vivendo experiências.

Autodidata, desde o início de sua 
carreira artistica tem se dedicado 
a reproduzir em seu trabalho as 
edificações coloniais. Telhados, 
portas e janelas são constantes em 
sua trajetória. Atualmente seu de
senho linear não registra apenas a 
forma e c traçado arquitetônico 
das velhas edificações, apanhadas 
como o fazia em sua primeira fase 
- aproveitando os efeitos dos 
grandes cortes, em composições 
aproximadas e coloridas co

medidamente - mas foi se enri
quecendo na construção de formas 
mais distanciadas e onde as cons
truções antigas situavam 
harmoniosamente dentro dos 
juntos arquitetônicos.

se
gau-
seus

con-

Todo seu trabalho atual tira pro
veito das formas mais afastadas 
dos limites do quadro e apresenta 
- se enriquecido por contrastes em 
cores suaves e fortes, usadas en- 
durecidamente, em veladuras, o 
que lhe empresta efeitos decorati
vos. Explodindo em formas e 
res, seus trabalhos exigem gran
des espaços em suas telas. Nesta 
individual, Paulo Amaral é apre
sentado pela jornalista Patrícia 
Bms, que destaca a mostra

co-

como
um coroa mento de uma exis

tência vivenciada esteticamente, 
peregrinação íntima em busca de 
valores essenciais”.

1

i
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Exposições
ARTISTAS DA FERROVIA
- Sede RFFSA (Voluntári
os da Pátria, 1358) — Mos
tra reúne trabalhos em 
técnicas diversas de cinco 
funcionários da RFFSA. 
Horário Comercial.

fândega) — Mostra denomi
nada ‘'Uma viagem çela 
Grã - Bretanha;' reune 
.gravuras de Wilham Dam- 
.eíls, realizadas no século 
passado. Das lOh às 17h. CARTAZES FILATÉLI-

Antigo Prédio daCOS
ECT (Praça da Alfândega) 
— Exposição reúne carta
zes selecionados e pre
miados na promoção anual 
da Escola Nacional de De
senho. Horário Comercial.

Kraft
Escritório de Arte (Filadél
fia, 136) — Artista gaúcho 
expõe pinturas e desenhos 
recentes. Das 9 às 12h e 
das 14h às 20h.

ESTHER BIANCO - Bu 
reau de Cultura (Hotel 
Embaixador) - Artista ga
úcha realiza sua primeira 
individual reunindo pintu
ras onde tem por tema o 
cogumelo. Pela manhã, 
tarde e noite.

ARLINDO DAIBERT -
Galeria Tina Presser (Pau- 
lino Teixeira, 35) Artista mi
neiro apresenta 57 dese
nhos da série “Macuna- 
ima" e outros 10 de sua fa
se atual. Das lOh às I2h e 
das 14h às 20h.

ILSA MONTEIRO - Ga- pintura de Maiagolhum dos artistas incluídos
lería de Arte do Clube do ia - UFRGS 
Comércio (Praça da Alfãn- 

Artista gaúcha,
radicada no Rio. expõe pin- , ^ .
turas recentes. Das 13h ás (Luciana de Abreu, 57) Ar- gamente . Das lOh as I2h e 
20h. tista cearense mostra dese- dasl4has20h.

BRITO VELHO

dega) — Artista gaúcho ex
põe pinturas e aquarelas 
recentes. Das lOh às 17h, 
excetuando segundas - fei
ras.

ROBERTO GRILLO -
Loja Armação (Av. Inde
pendência, 383) - Fotógra
fo gaúcho expõe uma serie 
de 20 fotos em preto e bran
co. Horário comercial.

ACERCO IA -UFRGS - 
Pinacoteca Barão de Santo 
Ângelo (Senhor dos Passos, 
248) — Mostra de trabalhos 
de ex - professores do Insti
tuto de Artes, onde figu
ram: Malagoli, Locatelli, 
Lutzemberger, Fahrion, 
Alice Soares e outros. Das 
9 às llh e das 14h às 18h.

no Acervo do

dega) SIEGBERT FRANKLIN nhos da série “Já não Fa- 
Galeria Salamandra zem os Heróis Como Anti-

rr -26-6 DE AGOSTO DE 1982
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As paisagens 

que motivaram
movimentação

.*

Carl°sR0^manne
Àlencastro 

Lauro
0 charme da artista
presente a abertura

da mostra se Guimarães,
acrescentou aos nickmann, Regina
elogios aos seu Mell0 Décio Rizzatc),

trabalhos expostos na M Luis ignacio
Galeria do Clube do Medeiros, Luiza

Comércio a Par^r.“a Saldanha, AnaLuiza
noite de quinta - Alegria, Anico

feira. I\sa Monteiro Herskowicz, Danúbioao lado de Ligia Gonçalves, Vera
Nunes e Juremy chaves Barcellos,

Aurvalle ^ Vaciiia e Ira
(acompanhada de Hendelsmann, Mana

Mário) recebeu um Helena Rambor e
público numeroso em Maria de Lurdes Sa

que a presença dos Brito {oram algumas
amigos foi o forte• das presenças
Dionéia Rudigej*. notadas na ocasiao.Tatata Pimentel (que n gó esta noite um

também inaugurou t dos 19 trabalhos 
mostra de Paulo das paredes para

Amaral, na mesma paredes da galeria
noite, no MARGb), colecionadores.Roberto Silveira. Luís

esposa

í.
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Lygia Nunes

vogados do Brasil inaugu
rando hoje um Serviço de 
Informações Judiciárias por 
telefone — o número é 
21.48.84 — exclusivo para 
advogados :: Debutantes do 
Country Club 6erão home
nageadas com uim coquetel 
oferecido pela Casa Masson, 
na quartia-feira da semana 
oue vem :: Catálogo de 
Brotos, este ano em XXVIII 
edição, está marcado para 
a noite de 15 de outubro no 
Porto Alegre Country Club.

Porto Alegre coutará, a 
a partir da semana quie vem 
com Alternativa — Serviço 
de Orientação, cuja linha 
básica é o assessoraanenlo 
à mulher, mas também a- 
berto ao homem que hoje 
se pergunta sobre a nova 
mulher de nosso tempo. A 
jornalista Zenia Dirani, do 
“Correio do Povo”, que há 

i alguns anos vem escreven
do sobre a questão femini
na e a advogada Regina 
Massa Cisneyros, que de
senvolve amplo trabalho na 
área de Direito de Família, 
são as coordenadoras do 
Serviço que inclui ainda u- 
ma equipe de especialistas 
em diversos assuntos.

Vendo- no atendimento 
homem-mulher um cami
nho para a preservação e o 
aprimoramento da unidade 
familiar, Alternativa tem 
programados alguns cursos. 
Entre eles, o de Direito de 
Família, a cargo da advo
gada Rejane Filippi, de 
Criatividade, a cargo da 
artista Iara Gay de Castro 
e o de Sexualidade com um 
temário amplo em que cons
tam itens como “O Erotis
mo da mulher e “A divisão 
dos paipéi9 sexuais”, a ser 
ministrado por Maria Apa
recida Souto. Alternativa — 
Serviço de Orientação está 
senflo instalado na Rua 
Mostardeiro, 992, sala. 0, te
lefone 22.06.76.

DE GENTE II

•*: Artur Zanella, Léa Ara- 
gon, Roberto Turiassu, Ar- 
thur Guarisse, todos do sig
no de Leão, terão noite es
pecial no dia 19, na Boate 
Guarita :: A jornalista e es
critora Patrícia Bins toma- 
rá assento na cadeira n.o 26 
que tem como patrona Lila 
R?t'o11 em cerimônia a rea
lizar-se dia 20 no Plenari- 
nho da Assembléia, às 18 
horas. A cerimônia será pa- 
raminfada por Stella Brum 
:: Maria Aparecida Vieira 

‘ Souto fez a palestra de aber
tura. ontem, do Curso de 
Atualização Cultural para 
a Mulher, no Colégio Bom 
Conselho :: Francisco Obi- 

Cirne Lima treinando na 
Sociedade Hípica com vistas 
à Competição Internacional 
de Saltos a realizar-se em 
breve no México :: Em Ca
nela, no Hotel d© Pe
dra. participando da 5.® Fei
ra da Jóia Brasileira, o joa
lheiro Olimpio Spumber :: 
Bernardo e Júlia Fermann 

Nova York assistindo 
desfiles e pesauisando ten
dências da moda para 83 :: 
p-vr-othy Camargo Gallo es
tará autografando seu livro 
“Intlmidades”, na próxima 
terça-feira, às 17 horas, na 
Livraria Sulina do Calça- 
dão :: Com a presença de 
seus avós, sra. Maria Medei
ros Grillo esr. e sra. Brasi- 
]1o Pedroso de Albuquerque 
foi festejado o primeiro a- 
ndversário de Letícia, filha 
de Aristides e Maria Tere- 
za Albuquerque.

Erika e Atalíba Wolf na 'primeira 
noite de “Um Gosto de Bahia"

no

DE GENTE I

:: As sras. Elcy Rodrigues 
Machado e Ercy Machado 
Veloso, esposas do presi
dente do Tribunal de Justi
ça, são as organizadoras do 
chá de confraternização reu
nindo as senhoras dos inte
grantes do Poder Judiciário 
no Estado. O acontecimen
to terá lugar hoje à tarde, 
no 7.° andar do Palácio da 
Justiça, a partir das 15h 
30min Amanhã, a partir 
das 17 horas, tarde de au
tógrafos da escritora Lya 
Luft com o livro “Reunião 
de Família”, na Livraria 
Novos Rumos, instalada na 
Galeria Edlth :*. Logo mais 
à noite, na Boate Guarita, 
jantar em benefício do Lar 
Santo Antonio dos Excep
cionais, sendo patrones&es 
do mesmo, entre outras, as 
sras. Carmem Pizzarro, Sa
ra Rangel, Beth Santos, 
Neusa Luchsinger, Namat 
Schiavon. Vera lia Cava
lheiro, EHsabeth Mafra e 
Anita Zandovais :: Jornalis
ta Claudia Fermann, do 
“Jornal do Comércio”, re
ceberá amigos na terça-fei
ra que vem, dia de seu ani
versário :: A comemoração 
da formatura de Heloísa 
Bocorny Corrêa em araui- 
tetura pela Ritter dos Reis, 
na semana passada, moti
vou a reunião de grupo on
de estavam Pérides Cor
rêa. Naio e Nelcy Lopes de 
Almeida, Liege Barreto, 
Mário e Jurem! Aurvalle.

em

Ilka Palazzo e llza Monteiro na Galeria de Arte 
do Clube do Comércio

AS ÚLTIMAS

:: Um jantar realizado 
anteontem no Água na Bo
ca. oferecido por Discos 
RGE, marcou o lançamento 
do primeiro LP brasileiro 
do cantor espanhol Mano! o 
Otero :: Ontem, na Galeria 

vemissa-de Arte Masson, 
ge do pintor Satyro Mar
ques e no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul a inau
guração da mostra de cola*- 
gens de fotos de José Car
los Moura “Viaiando.. :?
As mesas lotadas durante 
as duas noites — sexta-feira 
e sábado — e o meio-dia de 
domingo confirmaram o su
cesso da promoção “Um 
Gosto de Bahia” realizada 
r-' Hotel Plaza São Rafael 
sob o patrocínio do próorio 
hotel, da VASP e da Bahia- 
tursa. órgão oficial de turis
mo da Bahia :: Nélide Ber- 
tolucci afivelando as ma1 as 

- viagem até João 
onde será aberta

DOIS VERNISSAGES
No vemissage de Paulo Amaral, Maria Helena 

Webster, Lia Nunes Vieira e José Carlos Moura

cartaz alusivo ao XXXIV 
Congresso Brasileiro de En
fermagem a realizar-se aqui 
em Porto Alegre de 24 a 
29 de outubro :: Mercatur 
Turismo e Viagens lançan
do viagem aos Estados Uni
dos Canadá com opcionais 
ao México e Bahmas dedi
cada a mulheres mas per
mitindo acesso a casais. 
Maiores informações pelo 
telefone 25.80.55 :: E fa
lando em viagens, Léa Cal
das está organizando um 
grupo para passar 10 dias 
em Nova Iorque com custo 
individual bastante convi
dativo. Informações sobre 
esta viagem poderão ser
obtidas pelo telefone ........
21.70.11 :: Ordem dos Ad-

para uma 
Pessoa l 
uma exposição de suas es
culturas e de pinturas de 
Maria Esther Mussoi. dia 19 
na Galeria Artearquiretura. 
Nélide aproveitará a viagem 
também para estar presen
te à inauguração de mostra 
coletiva de escultores gaú
chos no Rio de Janeiro •• 
Hoje à tarde, na Galeria de 
Arte do Clube do Comércio, 
tarde de autógrafos com a 
participação dos escritores 
Alberto André, Celi Dal Pai 
de Mello. Dolores Campos 
Donaldo Schuller. Luiz An 
tônio de Assis BrasiL Mariz 
Dinorah Luz do Prado, Moa 
cir Scliar e Patrícia Bins. C 
acontecimento é uma pro 
moção da Associação de Di 
plornadas Universitárias dc 
Rio Gránde do Sul.

:: Cumprimentando a pin
tora lisa Monteiro na noite 
de abertura de sua exposi
ção, na Galeria de Arte do 
Clube do Comércio, sr. e 
sra. Luiz Carlos Rothmann, 
Francisco Antonio Caldas, 
Regina Miello, José e Hka 
Truda Palazzo, Ornar Castro 
e Rosângela Nicola, Luis 
Antonio Zanin, Rosa Lubis- 
co, Zaida Moumany, Maria 
de Lourdes Sá Beitto, Lau
ro Dickman, Flavio Cavalli, 
Eduardo Conill Dionéa Ru- 
diger, Beatriz Dixon, Faria 
Helena Bambor, Décio Piz- 

noite
da semana passada, também 
no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul, Paulo Ama
ral abria sua mostra do 
óleos e aquarelas. Entre os 
presentes, Roberto Pimen- 
tel, Juca e Vera Schneider

dos Santos, Décio e Tina 
Presser, Ronaldo e Maria 
Eny Seligman, Flavio e 
Magda Cunha, Luis Alfredo 
e Lyriss Schtmell, Joana 
Mondadori, Flávia Rosa, 
Maria Lúcia Hoonholtz, A- 
ristides Vieira, Nathaniel 
Guimarães e José Antonio 
Vieira.

VARIADAS I

:: “A Era do Jazz” é o 
nome do Jantar de Casados 
organizado por integrantes 
da Comenda da Ordem do 
Abacaxi, da Leopoldina Ju
venil. marcado para a noite 
de 28 deste mês :: Ontem, 
com coquetel no Hotel Con
tinental o lançamento do
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Nas telas de Paulo Amaral
a atmosfera romântica das 

velhas cidades das Gerais
lhe impõem uma timidez 
que ele não sente quando 
na posse de pincéis mais 
grossos.

DANIEL MACULA

Com mais de 600 fotos 
tiradas em Minas Gerais, 
em setembro do ano pas
sado, nos dez dias de per
manência em cidades co
mo Ouro Preto, Mariana, 
S a ib a r á, Congonhas do 
Campo e Cachoeira do 
Campo, Paulo Amaral, pin
tor nascHõ~em Bagé há 32 
anos, procurou reproduzir 
em aquarelas’e pinturas a 
óleo as imagens dessas ci
dades mineiras. Hoje, 28 
telas das 40 que pintou, 
com base nessa estada em 
Minas, restão no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul
até 23 de agosto.

Uma exposição feita de 
paredes, portas, janelas, 
escadas, igrejas, telhados, 
transpondo essas cidades 
mineiras para os enormes 
quadros que traduzem um 
clima onde os casados an
tigos nos transportam às 
Minas Gerais. Engenheiro 
civil que, aos 15 anos, lia 
Herman Hesse, E r i c h 
Fromrn e Freud, filho de 
uma geração considerada 
por ele privilegiada em 
comparação com a atual, 
em relação à sede de cul
tura, Paulo Amaral ou 
Paulo César Brasil do Ama
ral se conserva fiel ao te
ma que o tem, nos últimos 
tempos, motivado à pintu
ra: edificações tanto anti
gas como contemporâneas.

O cansaço do trabalho 
incessante de engenheiro 
não lhe garante disposi
ção para a pintura notur
na. Sacrificando, nas suas 
fases de criação, o conta
to com os dois filhos e a 
mulher, psicóloga, Paulo 
consegue, nos fins dê se
mana, se dedicar às tintas 
e às telas.

IDENTIFICAÇÃO

Para Amaral, a criação ' 
na pintura é um compro
misso social. Não só pela 
insistência de quem conhe
ce sua obra para que vá 
criando sempre, mas tam
bém pelo desejo que tem 
de socialmente se expres
sar através das telas. In
teressado em continuar em 
pleno vigor de sua criação, 
o artista associa a pintu
ra à identificação do es
pectador com a obra antes 
de ser a expressão de uma 
técnioa ou a razão de um 
desenho.

Por falar em desenho, 
Amaral se sente satisfeito 
por ver no filho, Guilher
me, de cinco anos, talvez 
um futuro artista. A mãe, 
psicóloga, já percebeu que 
esse exercício constante do 
guri no desenho talvez re
vele uma identificação 
com o pai que reconhece 
na criança um desenhista 
superior a ele

Paulo Amaral

de criar que os espaços 
menores. Não encontra pa
ciência para espalhar as 
tintas nos quadros peque
nos. No entanto, os espa
ços cada vez menores dos 
apartamentos e o preço 
das obras de arte com 
maiores dimensões e obri
gam a se restringir a qua
dros que o mercado artís
tico assimila oom mais ra- 
pidlsz.

Entre 1972 e 1980, Ama
ral encontrou motivação 
para sua criação puvamen- 
te na imaginação, fugindo 
a um realismo que escapa 
às cores que 'designam os 
seres materiais, reprodu
zidos pelas suas telas na 
ép~ca. Agora, nesta fase 
que apresenta no MARGS, 
o artista se atém mais às 
coisas concretas como as 
construções antigas das 
Minas Gerais. Sem a preo
cupação pelo detalhe qua
se fotográfico de cada ob
jeto, o que- lhe dá muita 
liberdade para criar, uma 
liberdade de que ele se va
le para usar nas cores. 
Vermelho, azul escuro e a- 
marelo vivo estão presen
tes em seus atuais quadros 
a óleo. mas essa liberdade 
com a cor sofre limitações 
nas aquarelas.

Com uma pintura "rápi
da, nervosa e vibrante”, 
Amaral não consegue pas
sar o equivalente a três 
dias ou “sessões” de pin
tura numa tela. A paciên
cia se esgota e ele já ca
naliza sua criatividade pa
ra outra. Os pincéis finos

MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO
Telas mais recentes de 

Amaral já apresentam, em 
dimensões incomuns em 
relação aos quadros tradi
cionais, tendência que faz 
questão de conservar por 
uma questão de gratifica
ção pessoal, dobradiças, 
trincos de porta e outros 
materiai6 de construção 
que, ampliados em telas 
grandes, ganham um im
pacto maior.

Sem tempo paira se apro
fundar em outras técni
cas, Amaral se atém às a- 
quarelas e às pinturas a 
óleo, depois de já ter tra
balhado com serigrafia e 
tinta acrílica. Agora, ele 
prepara uma pequena ex
posição em Novo Hambur
go, devendo dar uma tré
gua às suas criações até o 
final do ano, já que, du
rante quatro meses, a fa
mília sentiu sua ausência, 
recolhido ao ateliê que di
vide com Nataniel Guima
rães e Péricles, artistas 
com quem sustenta um 
convívio baseado na ami
zade e no apoio mútuo.

« •

MURAOSTA POR 
ASPIRAÇÃO

Se pudesse, Paulo se 
entregaria exclusivamente 
aos murais, porque tem 
predileção pelos quadros 
grandes. Como seu tema 
não é a figura humana, ele 
não adota a criação de 
murais como opção para 

j sua obra. Um quadro dê 
oitenta por oitenta centí
metros lhe dá muito mais 
segurança e rapidez no ato
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* Paulo César Brasil do Amaral — pmtoT portò- 
afegrense com participações marcantes no Salão de Pe
lotas — expõe no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 
óleos e aquarelas que integram a serie “Cidades Minei
ras”. Pelo convite que nos chega às mãos — qna-e um 
catálogo — já se pode ter uma idéia do trabalho atrai 
desse laborioso artista.

* De 28 de agosto a 08 de setembro, Veneza co
memorará, de forma grandiosa, o cinquentenário do 
seu Festival Internacional de 'Cinema.

* De acordo com uma pesquisa realizada por sua 
gravadora, ficou constatado que Angela Maria é a ar
tista que gíavou o maior número de discos em todo o 
mundo. Muito mais que Fíank Sinatra, os Bc-atles ou 
EI vis Preslei.

* Asnda sobre a cantora. Lamenta que os compo
sitores famosos não dêem suas músicas para ela gra
var. De acordo com a artista, isso acontece — de um 
modo geral — com todos os íntéroretes da músrea po
pular brasileira. É que 
gravam as suas músicas.

* Myriam de Souza Anserno deixa de ser direto
ra do ILA/UFPEL — depois de cumprir um período de 
bem sucedidos anos — e 7o’ta a ser a grande professo
ra que sempre foi.

os próprios compositores

* O arquiteto Oscar Níemeyer entregou ao Minis
tro Mano Andreazza. o projeto do Museu Nacional do '
índio, a ser construído no setor cultural de Brasília. í

, Terá mais de 5.000 mil metros quadrados de área 
1 truida. i\cons-

_ * Os restos mortais do escritor Euclxdes da Cunha í 
serão trasladados — 
edição d" "Os Sertões" 
em São Paulo.

por oca* ao do 8™ aniversário da s 
— para São José do Rio Pardo, )

. Carlos Drummond de Andrade — 
neiro nascido em Itabira 
anos de idade.

so noeta nr- v
— acaba de cot pletar 80 ?

”o de°ÃI
sileira de I^trLC° Candidalar-s^á ‘ à prfmeÇa^^ ^ **

vrta v
da e*d!r‘SUía™/l' ís M,rio ds Andrade, adapta- ! 
oa e dirigida por Antunes Filho
po Mnrvmaíma, depos do 
Londres.

s
:e encerada rp’r» Oru- 

sucesso em Berlim, estréia em 's
V

iCarl0s Reverbel — peTo seu trabalho “Um Ca-
Neto°" rerphp*1 V?da e Obra de J. Simões <

•JNeE ~ recebeu o Promio Ilha de Lavtanc. }

* -mPn,0nSnreSÍC,ên-:a,í"' CeI- Alberto Rosa. 
as fichas dp í!?-'56 a dÍRn0s1c«o do^ intere^ados 
de df Nóvo6 ° j° Saião de Arte "dda-

í -- ~ £ «ra e desenho *^ Categ0r,as ™ Salão: gravu-
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