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Observações jHorario: Das 16 as 20 horas

-Sessao^de autógrafos com Orlando Villas Boas # 
-Exibição de 160 slides sobre a região do Xingu 
-Da fotografa Maureen Bisilliat,
-Houve exposição de objetos indígenas
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Flach e o Bruxo
■ Teatro São Pedro inicia a temporada de 
música popular, com a apresentação de Ge
raldo Flach e Djalma Corrêa, pela primeira 
vez juntos em Porto Alegre. Djalma destaca- 
se por seu talento rítmico, o que lhe tem valido 
o apelido de “bruxo” nomeio artístico. Flach, 
por sua vez, è considerado um dos melhores 
instrumentistas do Sul. O apoio da promoção é 
da Subsecretária de Cultura da SEC e coorde
nação da Opus Promoções.
■ Chega terça-feira da próxima semana 
Sul, o sertanista Orlando Villas Boas, fazendo 
o lançamento oficial de sua primeira obra de
dicada ao público infanto-juvenil: “Xingu, os 
Contos de Tamoin”, com parceria de Cláudio 
Villas Boas. Durante a sessão de autógrafos 
no Margs, entre bate-papo e degustação de 
queijos e vinhos, serão exibidos 160 slides so
bre a região do Xingu, onde os irmãos serta- 
nistas passaram grande parte de suas vidas. 
A autora dos slides é a famosa fotógrafa Mau- 
reen Bisilliat.

ao



J c ;nal: ..S..Á...V 

O Z

<r ° Cck o\e y

/„o.8..../ 8^Data:
D agina: ...3-__ Ç gaí(>o.vott~o )

' ssuntc:..

Nasce uma 

nova editora
• Nasce úma nova editora gaúcha — a 
Quarup — que terá seu lançamento oficial 
na próxima terça-feira no Margs, com a 
presença do sertanista Orlando Villas- 
Bôas, que na mesma oportunidade divul
gará sua última obra, “Xingu, os Contos 
do Tamoin”. Na linguagem indígena Ta- 
moin significa “avô” e este é o primeiro li
vro do autor que versa sobre literatura in
fantil. A editora pertence a um casal idea
lista: Adalberto Félix Souto e Vera Ritter 
Souto. Detalhe: a Quarup vai dar grande 
força ás histórias de contos de fadas, tra
duzidos diretamente dos originais.

® O Secretário estadual da Saúde, Ger
mano Bonow, viaja hoje e amanhfi para* 
•Erexim, Palmeira das Missões e Passo 
Fundo, onde manterá diversos contatos, a 
fim de fechar todos os esquemas para al
cançar pleno sucesso na campanha de 
aplicaç&o da segunda dose de vacina con
tra a pólio.
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• Para quem gostaria de conhecer um pouco maiss;“,ss:rz.,isrir,rs:.
■5?CTo Villas-Bóas. Na quinta-feira da próxima 
semana, ele debaterá com alunos e publico em ge
ral o assunto Xingu, no auditorio da PUC.
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VEJA ESTA SEMANA
TERÇA

V
CYRO MARTINS - No Centfli 

Municipal de Cultura (Érlco JR 
Veríssimo esquina Ipiranga),
19h, o escritor e analista 
lançará o livro A Mulher na 
Sociedade Atual. Autógrafos na 
Autores Nossos e mesa-redonda 
no Renascença.

DJALMA CORRÊA &
GERALDO FLACH - No 
Teatro São Pedro, somente hoje 
ás21h, abrindo a temporada de 
música popular, apresentação 
de dois dos melhores 
instrumentistas brasileiros, o 
gaúcho Geraldo Flach (piano) e 
o baiano Djalma Corrêa 
(percussão). Realização da 
Opus Promoções, com ingressos 
a CrS 8 mil (camarotes), CrS 5 
mil (platéia) e CrS 3 mil 
(galerias). Mais detalhes na 
capa deste caderno.

XINGU - OS CONTOS DO 
TAMOIN — NoMargs (Praça 
da Alfândega), das 16 ás 20h, 
coquetel de lançamento da 
Editora Kuarup e sessão de 
autógrafos do primeiro livro, 
Xinqu, Os Contos do Tamoin, 
de Cláudio e Orlando Villas- 
Boas. Paralelamente, 
exposição de objetos 
indígenas. À noite, no 
auditório da PUC, 21h, debate 
com a participação dos dois 
Villas-Boas, sobre a situação 
indígena no Brasil e seu 
trabalho de 36 anos no Brasil 
Central e Amazônia.
BANDA MUNICIPAL - No 
Teatro Renascença (Centro 
Municipal de Cultura — 
Avenida Èrico Veríssimo 
esquina Ipiranga), retretaâs 
20h, em homenagem ao 
lançamento do "Hino de Porto 
Alegre".
ENCONTROS SINFÔNICOS 
— No Teatro da Ospa 
(Independência esquina João 
Telles), abertura dos 
Encontros Sinfônicos de 
Primavera, com regência de 
Eleazar de Carvalho e solo do 
pianista Arnaldo Cohen. 
Ingressos a CrS 5 mil e CrS 3 
mil, na Panvel do Calçadão e 
bilheteria do teatro.
FILMES NA BIBLIOTECA - 
Na Biblioteca Infantil Lucilia 
Minssen (Annes Dias, 112, 
sobreloja), o filme Lucas 
Cranach, nesta terça. Quarta, 
documentário Aspectos de 
Ulm.. Quinta, Reinos do 
Fantástico. Das 10 às I5h, 
com entrada franca. 
QUINTETO DE SOPROS - 
No Teatro da Casa de Cultura 
Darcy Vargas, às 20h, em 
Caxias do Sul, concerto do 
Quinteto de Sopros da 
Universidade Federal da 
Paraíba, intehrado ao Circuito 
Sul-Amèrica de Música. 
Quinta-feira, dia 9, em Ijui, no 
salão de festas da Sociedade 
Ginástica'
FERNANDO PENNA DE 
MORAES - Na galeria do 
Banco Europeu (José 
Montaury, 155) 20h30min, 
abertura da mostra de 35 
aquarelas do artista gaúcho, 
que mostra coxilhas, pontas 
de mato, picadas, capões e 
outros aspectos típicos da 
paisagem sulina. Titulo da 
mostra: Meu Rio Grande do 
Sul Bucólico.
JOSÉ CARLOS MOURA - Na 
Singular (Travessa Frederico 
Linck, 45), a mais nova série 
de relevos aquarelados e 
gravuras em metal do artij 
com vernissage ás 20h. A 
mostra fica na galeria atè dia 
27, de segundas a sextas das 
9h ás 12h e das 14h ás I9h, e 
aos sábados, das 9h às 13h. 
AAARITÊ — Na Pequena 
Galeria do Margs/20 andar 
(Praça da Alfândega), 18h30, 
inicia a mostra Formas da 
Tetra, da artista gaúcha.

DESCOMPASSOS - No 
bar/galeria de arte Theatro 
Mágico (Thomaz Flores, 123), 
ás21h30min, apresentação 
única do Show com o músico 
Ronaldo, que há 14 anos atua na 
noite porto-alegrense. Mais 
informações pelo telefone 
25.0366.
TALO PEREYRA - No bar 
Rekint (Getúlio Vargas, 181), às 
23h, o compositor argentino 
radicado no Rio Grande do Sul 
volta a apresentar seu Show de 
música gaúcha e latino- 
americana, abrindo a 
programação dos Show 
especiais das segundas-feiras no 
Rekint. No roteiro, composições 
de Talo e seus parceiros e de 
grandes nomes como Atahualpa 
Yupanqui, Victor Jara e outros. 
ELTON SALDANHA & JOAO 
DE ALMEIDA NETO - No bar 
Calhandra (avenida Praia de 
Belas), durante toda semana a 
partir das 21 h, show com os dois 
conhecidos nomes da música 
nativista.
ROCK E SAMBA - O rock do 
conjunto internacional 
Supertramp e o samba de 
Adoniran Barbosa são algumas 
das atrações das audições 
discofõnicas da Discoteca 
Pública da Subsecretária de 
Cultura (Casa Mário Quintana, 
ex-Majestic, 1® andar) nesta 
semana. Audições de segunda a 
sexta, ao meio-dia. Hoje: 
Supertramp e Mercedes Sosa. 
Entrada franca.

IMIGRAÇÃO ALEMA - No 
Museu de Porto Alegre (João 
Alfredo, 582), até dia 30, segue a 
exposição comemorativa dos 
160 anos da imigração alemã no 
Estado.

ROMANCISTAS INGLESES - 
No Centro Municipal de Cultura 
(esquina da Érlco Veríssimo 
esquina Ipiranga), segue atè dia 
15 a exposição sobre os ^ 
romancistas ingleses da 
atualidade, com fotos e textosáB 
sobre os autores e suas obras/ 
Promoção do Britania English 
Studies.

MARIO QUINTANA - Na Casa QUARTA
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Luís Fernando
Veríssimo
Ingratidão
O presidente Figueiredo disse que o Brasil 
não merece os políticos que tem. Disse isto 
numa fábrica de armas, cercado por milita
res, a maioria dos quais certamente concor
da com ele. Os militares são impacientes 
com a falta de disciplina do mundo civil e 
principalmente com esta forma institucio
nalizada de confusão que é a política. Não é 
que militar também não tenha ambição e 
não queira o poder e não pratique a política 
no pior sentido, é que vive num mundo de 
hierarquias rígidas e confunde esta rigidez 
com superioridade moral. Os políticos bra
sileiros podem muito bem se sentir injusti
çados por Figueiredo e seus pares. Deve ha- 
ver uma imensa mágoa, especialmente no 
PDS, com a ingratidão militar. Desde que 
os militares tomaram conta em 64 que os 
políticos mantêm como podem a ficção de 
normalidade que se esperava deles. Engoli
ram sapos por convicção ou por conveniên
cia, mas mesmo quando foram oportunistas 
foi porque os militares criaram e sustenta
ram as condições para isto. Caminhamos 
para a escolha ignóbil entre Andreazza e 
Malufna convenção do partido do Figueire
do não por uma perversão mas porque do 
ambiente político consentido pelos milita
res não podia sair coisa muito diferente Os 
que queriam coisa diferente tiveram que 
sair do partido do Governo. Os responsáveis 
pe os políticos que estão decepcionândo os 
militares são os militares. Os responsáveis 
pelo que está aí são os que tiveram todo o 
poder na mão para fazer outra coisa e não 
fizeram. Se tivessem deixado com os políti
cos talvez fosse diferente. Pelo menos a 
política brasileira teria tido 21 anos de prá
tica para se aperfeiçoar, em vez de 21 anos 
de subserviência — pra não ganhar nem um 
obrigado no fim.

• 00

Hoje, no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, o lançamento de um livro e de uma edi
tora. O livro é "Xingu — os contos do Ta- 
moin ’, de Cláudio e Orlando Villas-Boas - 
e Orlando estará no local, das 16 às 20 horas, 
para autografar o livro e falar dos seus 36 
anos de trabalho com os índios do Brasil - e 
a editora nova se chama "Kuarup" (nada a 
ver com a livraria de nome parecido). Pelo 
primeiro livro já se vê que é uma editora 
disposta a belas coisas.
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ROTEIRO
SHOW lançamentoCASSIBÉR — No Auditó/to da 
Assembléia, 21 h, show do 
9rupo alemão de jazz, rock e 
new wave em estilo 
anticonvencional. Formação: 
Heiner Goebbels (piano, 
sintetizador, guitarra e 
contrabaixo), Christoph 
Anders (canto, guitarra, 
sintetizador, sax), Alfred 
Harth (sax, trumpete, 
trombone, clarinete) e Chris 
Cutier (percussão, ruídos, 
obietos). Ingressos no 
Instituto Goethe (24 de 
Outubro, 112, fone 22.7832) e 
no local a Cr$ 2 mil e Cr$ l 
mil (estudantes).

XINGU — OS CONTOS DO 
TAMOIN - NoMargs (Praça 
da Alfândega), lóh, coquetel 
de lançamento da Editora 
Kuarup e sessão de autógrafos 
do primeiro livro, Xingu, Os 
Contos do Tamoln, de Cláudio 
e Orlando Villas-Boas. 
Paralelamente, exposição de 
obietos indígenas. Â noite, no 
auditório da PUC, 21h, debate 
com a participação dos dois 
Villas-Boas, sobre a situação 
indígena no Brasil e seu
trabalho de 36 anos no Brasil 
Central e Amazônia. (Mais 
detalhes na seção de Livros)
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dos
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serão
lançados
hoje

Uma nova editora, 

dedicada a 

crianças e jovens
A cidade ganhou uma nova editora, dedicada exclusiva

mente à literatura infanto-juvenil, e a nova casa começou 
muito bem, publicando Xingu — Os Contos do Tamoln, de 
Cláudio e Orlando Villas-Boas, que será oficialmente apre
sentado ao público, hoje, a partir das 18h, por um dos auto
res, no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, onde também 
haverá uma exposição especial de objetos indígenas, dos tra
balhos de ilustração do livro e serão mostrados 160 slides co
loridos da conhecida fotógrafa Maureen Bisiliat, feitos em al
deias indígenas brasileiras. Amanhã, às 21 horas, Orlando 
Villas-Boas estará no Auditório da Pontifícia Universidade 
Católica conversando sobre suas experiências nas matas 
brasileiras.

A nova editora, denominada Kuarup, é de propriedade de 
Adalberto Souto e Vera Ritter Souto, e levou este nome 
homenagem “ás nossas raízes”. Seus próximos trabalhos se
rão dez títulos aos irmãos Villas-Boas, todos voltados para 
crianças, um pouco diferentes do agora publicado, porque te
rão menos texto e mais ilustrações. A segunda iniciativa será 
relançar no País os contos de fadas, traduzidos diretamente 
do alemão, sem adaptações, com ilustrações de artistas de 
categoria e textos de apoio preparados por Vera Aguiar, com 
orientação aos professores e pais sobre a importância das 
histórias.

Hoje, no Museu de Artes, Orlando Villas-Boas também 
mostrará um autêntico colar feito com os dentes de dez onças 
das matas do centro do País. Ele vai permanecer no local 
das 16h às 20h com a intenção de conversar com todas as pes
soas que lá comparecerem, sem o formalismo de uma sessão 
de autógrafos tradicional. Mas a editora oferecerá vinho e 
queijo aos visitantes.

em
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• Cláudio e Orlando Villas Bòas 
estarão logo mais no Margs para 
a ocasião de autógrafos do livro 
Xingu — Os Contos do Tamoin, 
primeiro lançamento da editora 
Kuarup.
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Hoje, no Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul, o lançamento de um livro e de uma edi
tora. O livro é "Xingu — os contos do Ta
moin”, de Cláudio e Orlando Villas-Boas — 
e Orlando estará no local, das 16 às 20 horas, 
para autografar o livro e falar dos seus 36 
anos de trabalho com os índios do Brasil — e 
a editora nova se chama "Kuarup” (nada a 
ver com a livraria de nome parecido). Pelo 
primeiro livro já se vê que é uma editora 
disposta a belas coisas.
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Encontro de confrades
* A Confraria Bon Gourmet tem 
reunido seus associados para os 
jantares mensais com a presidên
cia dos gourmets de ingresso re
centemente aprovado. Logo mais 
será ocasião de Oswaldo Ferreira 
presidir o jantar reunião e o menu 
será com prato de culinária por
tuguesa.

• Um grupo grande de nomes co
nhecidos reunido no Salão Amare
lo do Plaza São Rafael para o chá 
em que Maria Alaide Poli teve 
cumprimentos pela nova idade. 
Shirley Kroeff, Paula Barcellos, 
Magali Jung, cônsul Sônia Mari-

* Ainda no assunto arte: foi leilão 
de um só fôlego o que realizamos 
na noite de ontem na Delphus Ga
leria de Arte. Bati o martelo, e 
Norton Fernandes igualmente, 
aos maiores lances oferecidos a 
bons trabalhos reunidos para a 
venda de arte.

bel Rauta de Avilas, Enea Poli 
Agostini, Hilda Campos Pereira, 
Juremy Aurvalle e íris Germano, 
estas organizadoras da tarde, fo
ram algumas das presenças no 
chá. Maria Alaide viajou em se
guida para a Serra, abrindo sua 
casa em Canela no fim de sem
na.

® Cláudio e Orlando Villas Bôas 
estarão logo mais no Margs para 
a ocasião de autógrafos do livro 
Xingu — Os Contos do Tamoin, 
primeiro lançamento da editora 
Kuarup.

* A coleção de 35 aquarelas assi
nadas por Fernando Penna de 
Moraes estarão expostas a partir 
de hoje na galeria do Banco Euro
peu. O artista e os dirigentes rece
bem para drinques na entrada da 
noite inaugurando a mostra.

▲
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ORLANDO VILLAS-BOAS

Literatura indigenista 

para adolescentes
Muita gente — entre estudantes, professores e interessa

dos na cultura indígena em geral — compareceu ontem à 
tarde no Museu de Arte do Rio Grande do Sul para o lança
mento do livro Xingu — Os Contos do Tamoin. de Cláudio e 
Orlando Villas-Bôas. A publicação marca também a estréia 
de uma nova editora, a Kuarup, cuja linha editorial é dedi
cada basicamente ao público infanto-juvenil.

O lançamento contou com a presença do sertanista e indi
genista Orlando Villas-Bôas, que há 36 anos atua na região 
do Xingu, e que além de autografar exemplares do livro 
também falou para os presentes sobre a comunidade 
indígena, suas formas de relacionamento e modo de enca
rar a vida e o mundo. A ocasião contou também com uma 
exposição de objetos indígenas — colares, enfeites, taca- 
pes. cestaria — e de fotografias assinadas pela fotógrafa 
Maureen Bisiliat; ela também assinava o audiovisual sobre j 
as tribos do Xingu que atraiu bastante a atenção dos pre- ! 
sentes.

A Kuarup ainda conta com mais dez originais de Orlando 
Villas-Bôas, sendo que os próximos lançamentos serão O 
Velho Kaia e Os Kaiabis do Rio São Manoel. Destacando o 
fato de que “o índio só sobrevive dentro de sua cultura, e 
que tirá-lo das aldeias significa sua perda de identidade co
mo povo”, Orlando Villas-Bóas explicou que o objetivo des
se livro é dar uma visão mais real do índio brasileiro ás 
crianças e adolescentes: ‘‘Os jovens são mal-informados 
em relação ao índio, só sabem que eles usam arco e flecha e 
vivem na floresta. Este livro procura dar aos adolescentes 
e crianças noções da vida do índio, sua simplicidade, seu 
modo de viver, sua concepção de comunidade. Porque eles 
tôn uma sociedade organizada de modo invejável, que se 
dá ao luxo de não ter chefe, e onde a criança é a figura mais 
respeitada”.
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As múltiplas ocasiões de arte
do é extremamente atraente. A sala re
pleta assinalava, de forma animada, o 
inicio da mostra. Entre os que estive
ram lá, a bonita Heloisa Corrêa.

■ Encerrando a seqüência de aconteci
mentos, foi inaugurada ontem a mostra 
de Flávio de Carvalho. É importante de 
ser visitada para quem deseja conhe
cer o desenvolvimento da arte no Bra
sil. Flávio, quando vivo, expôs em Por
to Alegre, e realizou um número limita
do de retratos, assim como foram pou
cas as vendas efetuadas aqui. Lastimá
vel para os colecionadores.

■ Uma ocasião de música de câmera 
completou o esquema diversificado do 
Museu que registra atividade à altura 
de sua importância.

■ O Museu de Arte do Rio Grande do 
Sul encerra uma semana de intensa 
programação iniciada com a ocasião 
de autógrafos do Livro Xingu — Os 
Contos do Tamoin, com Orlando Villas- 
Boas dando autógrafos no recanto for
mado por diversos painéis com fotos e 
ilustrações de valor artístico mostran
do indígenas e seu estilo de vida. Vera e 
Adalberto Souto, dirigentes da Editora 
Kuarup, recebiam na ocasião que reu
niu muitos interessados nesta literatu
ra que é tão importante e ao mesmo 
tempo rara, narrando as lendas e cren
ças dos primeiros habitantes e proprie
tários das terras brasileiras.

■ Noutro andar, Maritê Englert inau
gurava sua mostra de cerâmicas que 
resultam de uma pesquisa cujo resulta-
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lnsieme Italiano
® Bastante variada a programação do Teatro São 
Pedro para a próxima semana. Na quinta-feira, de- 

• pois de apresentações destacadas desde a segunda- 
feira, será a vez do lnsieme Italiano, um quarteto 
de cordas. O espetáculo, resultado de convênio com 
o Consulado Geral da Itália, exibirá composições de 
Beccherini e Mozart.

® O Clube do Comércio de Rio Grande, no dia 6 de 
setembro, data de seu aniversário, apresenta a De- 
butante de 1984, durante baile que terá música do 
conjunto Je Reviens.

® Para quem gostaria de conhecer um pouco mais 
sobre a arte dos índios do Xingu uma boa oportuni
dade: objetos milenares estarão expostos ao públi
co na terça-feira no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, trazidos pelo próprio sertanista brasileiro 
Orlando Villas-Bôas. Na quinta-feira da próxima 
semana, ele debaterá com alunos e público em ge
ral 0 assunto Xingu, no auditório da PUC.

® As cores para o verão 84/85 destacarão os tons 
encontrados em condimentos (noz moscada, mos
tarda, pimenta); os vários tons de azul (acinzenta
do, turquesa, navy); cores fluorescentes (amarelo- 
limão, verde ácido, pink e laranja). Também apare
cerão com brilho os tons neutros e o branco. Os co
mentários pertencem ao diretor-pre sidente da 
Multifabril, Chrisanto Bonfim, que premiou na noi
te de terça-feira, no Rio, os melhores profissionais 
em moda do País. Foi a noite do Oscar em que tam
bém brilhou a griffe X & C, mostrando a confecção 
gaúcha na abertura da festividade.


