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Jair também aderiu à tintura
• DENTRE as atitudes to- e saudoso Clamimundo Flores, 

madas recentemente pelo go- Para as cerimônias e as comc- 
vemador Jair Soares, a mais morações banqueteantes c be- 
notada foi a tintura no cabelo, bemorantes estão seguindo pa

ra lá o Rivadávia de Sousa. Os
mar e Aloísio Flores e mais o 
Cídio Salatino. Este quarteto 
reunido exige a frase “salve-se 
quem puder”. • ESTOU no JC 
e passa na minha mesa uma 
encantadora dama c me deixa 
um bilhetinho. Dizia o bilhe- 
tinho: “Coloca na tua coluna 
que as toaletes femininas do 
pavilhão social do JC estão 
uma vergonha. Há muito que 
não vêem o que é uma boa 
limpeza. Será que as esposas 

Pode-se observar que realmen- dos diretores tem coragem de 
te a implosão do PDS usá-las?”. Como o assunto in- 
aumentou-lhe os cabelos bran- teressa à higiênica comunidade 
cos e levemente a calvície. En- feminina turfista. passo o caso 
tão veio a tintura muito bem para os simpáticos diretores to- 
aplicada. dum castanho escu- marem providências. • PARA- 
ro. Falando em tintura ainda. BÉNS à turma da sucursal do 
a cabeça masculina mais bem Jornal do Brasil, que acaba de 
pintada da paróquia é uma op- comemorar 20 anos de atuação 
ção entre a do Hermínio. o Be- cm Porto Alegre. O time da- 
lo Dalegrave e a do exprefeito qui é muito bom e poderá aju- 
c deputado Célio Marques Fer- dar o tradicional JB a recuperar 
nandes. cuja tintura francesa a imagem e voltar a ser o exce
de fabricação caseira. cor asa da lente jornal que foi. aos tem- 
graúna. continua sendo imita- pos independentes da Condes- 
da mas nunca igualada. • NO sa. que Deus a tenha. amém. • 
RECENTE coquetel da Samrig BETHÍSSIMA Vasconcellos me 
notou-se um papo muito firme telefona cumprimentando por 
entre os jovens Maurício Si- mais um aniversário do KRO- 
rotsky Sobrinho e Armando NIKA. Grato e continue leito-
Coelho Borges. A bengala do ra assídua, divina Beth. • MEU 
ausente Carlos Coelho, que COMPANHEIRO do primeiro 
compareceu representando o Congresso Tradicionalista, rea- 
dono. ouviu de passagem um lizado nos idos de 1954 (ou se- 
final de frase entre o Maurício ria 1953?. verifica aí Luiz Fer- 
e o Armando... “pois você po- nando). Luiz Carlos Barbosa 
deria voltar a escrever, man- Lcssa. com o garbo que o carac- 
dando uma crônica dominical teriza. além da cultura e inteli- 
lá de São Paulo”. • NESTA gência. entregou ao Rio Gran- 
TERÇA. festa em Santa Maria, de o seu “São Miguel da Hu- 
É o cinqüentcnário do jornal A manidade”. em coquetel reali- 
Razão, que circulará em edição zado no MARGS. promovido 
especial. Dentre as promoções, pela Samrig. Como também 
inauguração de uma praça com sou leitor assíduo de Edgar 
o nome do fundador, o lépido Wallace, sugiro ao Lessa termi

nar seu segundo livro policial. 
Sei que a demora é porque ele 
empacou no penúltimo capítu
lo e não se decidiu quem. fi- 
nalmcnte. será o assassino. 
Que tal o mordomo. Lessa?...

O mordomo do Delfim, que 
acabaria matando o patrão. 
Maravilhoso final para o seu li
vro e um grande serviço pres
tando a todos nós. não lhe pa
rece?.

a Sociedade
Sili^
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Ponto Uvre
HOJE, amanhã e segunda-feira estamos publicando na 
seção Espaço Livre, o Forum do Leitor, o que ocorrerá 
mensalmente. Em setembro o tema proposto foi Controle 
da Natalidade, com excelente receptividade junto ao pú
blico.

*
DIA 29 de setembro é a data em que se comemora o ani
versário da Associação Brasileira de Anunciantes — 
ABA. Por isso a Associação Comercial do Rio de Janeiro, 
através do publicitário Aroldo Araújo, comunica envio de 
projeto de lei criando o Dia Nacional do Anunciante.

*
JORNALISTA Luiz Pilla Vares, de ZH, embarca hoje pa
ra o Rio de Janeiro, onde assistirá ao Encontro da Inter
nacional Socialista, a convite do governador do Rio de Ja
neiro, Leonel Brizola. Convite feito pessoalmente, aliás, 

_pelo Governador.
*

PRESIDENTE da CNBB, dom Ivo Lorscheitter, fará pa
lestra sobre a questão da terra, nesta terça-feira, às 
10h30min, na Assembléia. Na ocasião também será home
nageado pelo Curso Pré-Universitário e seus alunos com, 
uma placa de prata por sua luta por uma nova ordem so
cial.

*
LIVRO “São Miguel da Humanidade”, de Luiz Carlos 
Barbosa Lessa, edição promovida pela Samrig, terá lan
çamento nesta quarta-feira, dia 3, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul, às 20h. Na ocasião será projetado um 
audiovisual sobre o mesmo tema. A dobradinha Lessa- 
Samrig sempre resulta em coisa boa.

*
ENCONTRO de Educação Voltada para a Limpeza Urba
na terá lugar de 9 a 11 de outubro, no auditório do Centro 
Administrativo do Estado. É uma promoção da Associa
ção Brasileira de Limpeza Pública, SEC e DMLU. Profes
sores, técnicos e representantes de Prefeituras de capi
tais brasileiras estarão preséntes.

*
COMUNIDADE está convidada para debater o diabetes, 
promoção do Grupo Hospitalar Conceição. OIII Curso so
bre Diabetes começa nesta terça-feira no Conceição. Pa
cientes e familiares poderão participar gratuitamente. 
Inscrições pelo telefone 41-1300, ramal 115.
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Ainda os livros: será na noite desta quarta-feira a 
sessão de autógrafos de São Miguel da Humanidade, obra 
de Luís Carlos Barbosa Lessa, um estudo antropológico 
dos Sete Povos das Missões Guaranis que tem o selo da 
Samrig. A direção do Museu de Artes do Rio Grande do 
Sul recebe para coquetel de lançamento numa de suas sa
las. O secretário de Cultura do MEC, Marcos Villaça, já 
confirmou sua vinda para o acontecimento.
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• SÃO MIGUEL DA HUMANIDADE - No Margs (Praça da 
Alfândega). 20h de quarta-feira, lançamento do livro de Luiz 
Carlos Barbosa Lessa, em edição promovida pela Samrig.

NDO CADERNO —
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Expectativa com os livros
★ Atendendo ao convite de Lisarb Crespo da Costa, di

reção da Fundapel. e da comitiva que trabalha pela res
tauração do Teatro Sete de Abril, estarei, juntamente com 
Norton Fernandes, em Pelotas nesta quarta feira, para a 
abertura da exposição da coleção que será leiloada na noi
te seguinte, com parte da renda destinada à recuperação 
do teatro. Peças antigas, quadros e esculturas fazem par
te da expoção, que será aberta com drinques na noite de 
quarta.

^ Previsto para este 
reunindo trabalhos de diversos estudiosos do terrível pro
blema dos agrotóxicos. Seguramente vai aumentar a ten
são em tomo dos que tiveram a honestidade e firmeza de 
trazer o problema ao público.

mes o lançamento de uma obra

★ Nelson Boeira Faedrich terminou o trabalho que ocu
pou boa parte deste ano: as ilustrações para a nova edição 
de O Tempo e o Vento, de Erico Verissimo, para a Editora 
Globo. Teve assessoria de sua Alba na pesquisa para rea
lização dos trabalhos, que abrangem 200 anos da 
província de São Pedro.

★ Ainda os livros: será na noite desta quarta-feira a 
sessão de autógrafos de São Miguel da Humanidade, obra 
de Luís Carlos Barbosa Lessa, um estudo antropológico 
dos Sete Povos das Missões Guaranis que tem o selo da 
Samrig. A direção do Museu de Artes do Rio Grande do 
Sul recebe para coquetel de lançamento numa de suas sa
las. O secretário de Cultura do MEC. Marcos Villaça. já 
confirmou sua vinda para o acontecimento.
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— Quarta-feira, 03.10.84 — PÁGINA 13ZERO HORA

EXECUTIVO ESTADUAL
Agenda do Governador

07:00 Chefe da Casa Militar - Cel. Ublrajara Gomes_______
08:00 Presidente da Federasul - Dr. César Rogério Valente e

Vice-Presidente Dr. Lui2 Caldas Milano.___________
08:30 Prefeito de Caiçara - Sr. Altair José Vemier 
____Prejuizos do último venda vai. _________________
08:50 Prefeito de Arroio do Meio - Sr. Amesto Dalpian

Convite Cinqüentenário do Município._____________
09:10 Prefeito de Bento Gonçalves - Sr. Ormuz Freitas Rivaldo 

Solicitação Dep. Antenor Ferrari.
Asfaltamento da Estrada Vicinal do Distrito de Barracão à 
sede do Município._________________________

09:30 Prefeito de Coronel Bicaco - Sr. João Venildo dos Santos
Posto de Saúde; Escola Estadual Rui Barbosa. Auxílios.

09:50 Prefeito de Santo Augusto - Sr. Antônio Fabricio Garcez 
Freire
Ordem Politica e Administrativa

10:10 Jornal do Brasil
10:30 Ocergs - Dr. Cyro da Costa
14:30 Comissão de Acampados em Herval Seco e Pres. de Sind.-

Rurais.
15:20 Prefeito de Formigueiro - Sr. Josè Pires Lorentz 

Auxilio Construção Hospital_____________
15:40 Governador do Rotary 468 - Sr. Clézio Teixeira e Comissão 

Cumprimentos e oferecer Espaço Revista.__________
16:30 Deputado Ivo Sartori c/Comissáo da Vila Cibrazen de Rio 

Grande
Energia Elétrica

20:00 Samrig - Coquetel lançamento do livro de Luiz Carlos Bar- 
bosaLessa — VSão Miguel da Humanidade”.
Museu de Arte do RGS.

ir
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★ Hoje, às 20 horas, no Museu de Arte 
do RGS, haverá o coquetel de lança
mento do livro de Luis Carlos Barbosa 
Lessa, São Miguel da Humanidade. A 
obra, editada pela Samrig, constitui-se 
num estudo antropológico dos Sete Po
vos das Missões Guaranis. Ao aconteci
mento, estará presente o Sr. Marcos 
Villaça, Secretário de Cultura do MEC. 
Na ocasião, será projetado também um 
audio visual sobre o mesmo tema.
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sobre 
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Civilização é retratada
ViS^VüfJS aflrSoíter0c^Pi,~2eCretárÍO*geral **arcus 
tantes de sua agenda Dara PQ^l.Ce ado comPromissos impor-
de significado muito especial ramh™86116 ao aconteclmento. empenho pesiem ^ Lembrou «“
declarasse as ruínas de Sán miJ, nf luta para que a Unesco
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Para entender melhor 

os jesuítas no sul
SÃO MIGUEL DA HUMA- rais e outro em especial so- 
NIDADE - Uma proposi- bre a “terra de ninguém”, 
ção antropológica 
Carlos Barbosa Lessa 
SAMRIG Moinhos Riogran- des lagoas. Agora, Lessa, 

Porto Alegre, ainda com o patrocínio da

Luis faixa litorânea compreendi
da entre o oceano e as gran-

denses
1984. 279 páginas. Edição fo- Samrig, publica este traba

lho que é uma interpretação 
mais ampla de toda a expe
riência vivida pelos Sete 
Povos. Editado atualmente 
fora do comércio, consti
tuindo-se em brinde da em
presa, a obra, contudo, de
verá ter repercussões ime
diatas, pois um livro de Les
sa sempre é importante. 
Em linguagem extrema
mente acessível, limpa de 
termos técnicos mais difí
ceis, o autor reúne e analisa 
todo o material bibliográ
fico disperso sobre o as
sunto, até porque boa parte 
dele está escrito em espa
nhol e publicado fora do 
país, quando não encon- 
trável aqui nas edições, a 

Barbosa Lessa, além de estas alturas raridades hi- 
jornalista e pesquisador de bliográficas,do Instituto Na- 
folclore, é igualmente um cional do Livro. É provável, 
excelente intérprete da his- por isso mesmo, que as pes- 
tória rio-grandense. Para a soas mais diretamente inte- 
SAMRIG, ele orientou dois ressadas pelo volume 
projetos, nos últimos anos, possam recebê-lo através 
em torno da província, um de contactos diretos com a 
deles sobre as regiões cultu- SAMRIG. (A.H.)

ra do comércio.
Na semana anterior, co

mentamos o romance de 
Ruy Nedel, “Esta Terra 
teve dono”, em que se enfo
cava, ficcionalmente, os 
acontecimentos, ainda hoje 
traumatizantes, em torno 
dos Sete Povos das Missões. 
Pois o livro destacado nesta 
semana é ainda abordando 
o mesmo tema. No entanto, 
trata-se de um ensaio, e 
mais especificamente, 
como seu subtítulo o in
dica, um ensaio antropoló
gico de interpretação do 
significado das reduções je- 
suíticas em terras do Rio 
Grande do Sul.
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LIVROS
O pesquisador Luís 

Carlos Barbosa Lessa, es
tudioso do universalmente 
controvertido tema das 
Missões Jesuíticas, acaba 
de lançar uma interpreta
ção um pouco diferente das 
que se conhece sobre o que 
ocorreu em parte do terri
tório rlo-grandense, para
guaio e argentino, no sécu
lo XVII, quando jesuítas es
panhóis entraram em con
tato com os índios guara
nis. Partindo de uma afir
mação do historiador ar
gentino P. Guillermo Fur- 
long, segundo a qual “os je
suítas começaram por pe
netrar na psicologia do 
índio e, longe de adaptar os 
indígenas aos métodos eu
ropeus, adaptaram os mé
todos à idiosincrasla dos 
índios”, Barbosa Lessa es
truturou uma proposta an
tropológica. Ele analisa a 
psicologia indígena e as 
particularidades de tempe
ramento que apresenta
vam algo que nào aparece 
nem nas obras de Furlong.

O livro, com capa de Joáo 
Mottini, é enriquecido com 
mapas, desenhos e mais 
completa bibliografia já 
reunida para o estudo dos 
Sete Povos das Missões. A 
edição especial foi feita pe
la Samrlg, que aderiu à 
campanha institucional, in
clusive da RBS, pel recupe
ração do patrimônio histó
rico das Missões, hoje tom
badas até pela Unesco.

Barbosa Lessa reuniu maior 
bibliografia sobre as Missões
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Em dezembro de 1983, as 
ruínas de São Miguel, no Mu
nicípio de Santo Ângelo, fo
ram consideradas ' Patrimônio 
da Humanidade" pela Unes- 
eo. O local, que já tinha obras 
de recuperação dos Governos 
Federais e Estadual, através 
do Projeto Pró-Memória, pas
sou a contar também com 
verbas e kfenicos da Unesco 
nos seus trabalhos de reconsti
tuição. No momento em que 
São Miguel foi declarado 'Pa
trimônio da Humanidade", a 

organiza
ram uma campanha institucio
nal de esclarecimento para o 
grande público. Faz pa^te des
ta campanha o lançamento do 
livro inédito de Luis Carlos 
Barbosa Lessa. São Miguel da 
Humanidade, uma proposição 
antropológica, apresentado 
agora- em edição especial pe
la SAMKIG.
Barbosa Lessa, um estudioso 
do universalmente controver

tido tema das Missões Jesuíti- 
eas, estruturou a sua obra a 
partir de uma afirmativa do 
historiador argentino P. Guil- 
lermo Furlong. "Os Jesuítas", 
escreveu Furlong. "começa
ram por penetrar na psicolo
gia do índio e, longe de adapa- 
tar os indígenas aos métodos 
europeus, adaptaram os méto
dos a idiosinerasia dos ín
dios".
Lessa analisa a psicologia indí
gena e as particularidad 
temperamento que apresenta
vam, algo, que não aparece 
nem nas obras de Furlong. 
que dirá nos demais autores.
’ São Miguel da Humanidade" 
complementa as suas informa
ções com vários mapas e dese
nhos, e teve a sua bela capa 
criada por João Mottini. Há 
ainda, no final da obra, a 
citação da mais completa bi
bliografia já reunida para o 
estudo dos Sete Povos das 
Missões Guaranis.

es de

SAMRIGea BBS
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