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Mestre dos transplantes de fígado
® Jairo Fontella da Silva será o novo diretor superinten

dente do Meridional em Santa Catarina. A posse no cargo es
tá prevista para a próxima semana, em Florianópolis.

® A diretoria da IBM recebe na noite de segunda-feira 
numa das alas do Museu de Artes do Rio Grande do Sul, para 
o lançamento do livro “Encontro Marcado com Mário Quin- 
tana”, quando acontece degustação de queijos e vinhos. O 
poeta estará presente no acontecimento aue a IBM, dentro do 
seu plano de atividades culturais, promove.

® Cancelada a visita do navio Custódio de Mello ao Sul, 
devido a problemas que obrigam reparos no navio escola. 
Conseqüentemente, a festa programada a bordo para a noite 
da prcxima terça-feira não vai acontecer.

® Jorge Rutkay Pereira está retomando na próxima se
mana, depois de um ano de estudos médicos na Inglaterra. 
Completou a temporada com a participação em diversos con
gressos realizados nos últimos meses na Europa.

® O professor Silvano Raya chega para conferência e 
cerimônia de posse do Colégio Brasileiro de Cirurgiões — 
Capítulo RGS. Finaliza a noite com jantar em que recebem 
Elisabete e Rolf Zelmanovicz. Amanhã, estará retomando ao 
trabalho em São Paulo: durante os fins de semana não se 
afasta de suas atividades, pois é quando aumentam possibili
dades de possíveis doações para os transplantes de fígado, 
devido ao acréscimo de violência. Isto é, o resultado humani
tário de um aspecto amargo da vida atual • <S|Coà>®W>|
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nada, mas como todo mundo no Brasil a partir 
deste mês virou economista, também tenho o di
reito de dar os meus palpites. Se estamos viven
do numa democracia, apesar de alguns escorre- 
gões do Governo aqui e ali, todo mundo tem o di
reito de opinar, exatamente como todo mundo 
opina sobre a nossa seleção para a próxima Co
pa: somos cento e trinta milhões de técnicos. Po
demos ser contra a convocação deste ou daquele 
jogador; podemos preferir outra tática a ser ado
tada, podemos até mesmo clamar por outro trei
nador — tudo isso faz parte do jogo. Só não pode
mos é ser contra o próprio futebol.

Pois é o que acontece com os que estão contra 
a reforma: são contra o futebol. Na sua ambição 
de dinheiro ou de poder íou de ambos), não ad
mitem que um país como o nosso, deformado até 
as raízes pelo que chamam de capitalismo selva
gem, por isso mesmo não tem condição de voltar 
atrás na História e aceitar a imposição, de cima 
para baixo, de outro sistema político, que o 
transformaria na mais pobre e infeliz das “de
mocracias populares”. O jeito é vender o resto 
das entradas e realizar o espetáculo. Ou, como 
diz o André, que todo mundo se sente ao mesmo 
tempo, para poder ver direito o jogo. Que se con
cretize logo o sonho de uma democracia liberal 
com melhores condições sociais para o povo — 
uma democracia próspera e até mesmo sociali- 
zante, como algumas da Europa Ocidental. Se 
Deus ajudar (e ninguém falar mal de Nossa Se
nhora) acaba dando certo. Neste país já não é 
proibido sonhar.

REVISTA

e
FERNANDO SABINOÍndice
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FAMÍLIA 
O drama dos 
descasados

Já não é proibido sonhar
esde menino me impressiona a teoria, 
aprendida então, segundo a qual o uni
verso, com tudo que nele se contém, es

tá se expandindo lentamente, ou mesmo vertigi- 
nosamente, sem que ninguém sinta.

Quer dizer então que amanhã eu posso acordar 
com vinte metros de altura?

Não, porque o metro também está crescendo 
na mesma proporção.

A idéia me funde a cuca.
Assim acontece com o custo de vida. Se tudo 

sobe de preço, de acordo com certos padrões Já 
conhecidos e aceitos, quer dizer que, em resumo, 
tudo fica na mesma? Não porque neste caso há 
alguma coisa que não cresce, e é justamente a 
medida padrão, ou seja, a moeda. Ela permane
ce do mesmo tamanho, seu poder aquisitivo se 
avilta. E neste caso todo mundo sente.

O que foi dito acima me veio à cabeça e foi pu
blicado nesta coluna no dia 12 de novembro de 
1984. Eu havia lido numa revista que o André La
ra Resende, filho de meu amigo Otto, um dos 
mais brilhantes economistas da nova geraçãoFo 
André, não o Otto, um dos mais brilhantes em ou
tras coisas de uma geração já não tão nova) sur
gira com uma idéia para acabar com isso de vez. 
Era uma idéia meio psicodélica na época, mas, 
até onde entendi, se adotada seria capaz de aba
lar os fundamentos do sistema econômico nacio
nal e internacional, acabando de vez com a infla
ção num passe de mágica. Era principalmente 
uma idéia simples, como costumam ser as gran
des idéias. A própria teoria da relatividade nas
ceu assim, de uma idéia também simples, vindo 
revolucionar a ciência universal e, de passagem, 
nos dando a bomba atômica:

“Verdadeira bomba atôrnica da nossa econo
mia a idéia do André consiste basicamente em 
fazer com que o dinheiro também cresça, acom
panhando o custo de vida. O que quer dizer: que 
ambos se estabilizem. Em vez de ORTN, CGP, 
UPC, IGP e tantas outras unidades variáveis que 
surgiram com a inflação para tentar controlar o 
custo de vida, o que o André pretende, segundo a 
revista, é triturar num liquidificador esta salada 
de moedas, transformando-a numa vitamina que 
passaria a ser a única em circulação. Esta moe
da, com um nome menos desmoralizado que o 
cruzeiro, seria o equivalente a uma fração da 
ORTN e portanto acompanharia a inflação. Que 
ao fim de certo tempo, por falta de ponto de refe
rência, ninguém mais sentiría: para todos os 
efeitos , simplesmente deixaria de existir. A en
genhosa idéia do André me parece admirável co
mo a descoberta da quadratura do círculo ou a

D invenção do moto-contínuo. Tudo indica que da
ria certo, mas não entendo de economia e ela me 
perturba tanto quanto o infinito no tempo, e no 
espaço. Basta pensar e fico assombrado”.

Foi o que escrevi há um ano e três meses. Por 
pouco não falei em cruzado. Mas continuo as
sombrado. Vai ver que a idéia andava por aí na 
cabeça de outros economistas além do André e 
seus amigos. Só faltava a coragem de executá- 
la. Pois ele, Pérsio Árida e Francisco Lopes, 
trinca admirável a que se Juntaram outros jo
vens economistas (o sigilo impediu que se divul
gasse logo o nome de todos que colaboraram), 
não só tiveram a coragem necessária, mas a sor
te de encontrar neste predestinado ministro Fu- 
naro e seus colegas Sayad e Pazzianoto a trinda
de ideal para executá-lo. Gente séria é outra coi
sa — até já havíamos perdido o hábito. Sem falar 
no próprio Samey, ungido pelos imprevistos da 
História para realizar o plano tão longo tempo 
sonhado por eles. E juntos conseguiram mais do 
que isto: a mobilização nacional que se viu, em 
torno da palavra de ordem que vinha sendo enun
ciada pelo país inteiro como a senha de uma re
volução: assim como está, não pode continuar.

Mais do que uma revolução: uma guerra. O dia 
D, da invasão do continente europeu na Segunda 
Guerra Mundial. Agora não há como voltar 
atrás. Ou o povo vence a primeira batalha em 
que o engajaram, na linha de frente deste desem
barque de tropas, ou perde a guerra. E, como di
zia Hemingway, pior do que uma guerra é per
der a guerra.

A primeira batalha, a do congelamento dos 
preços no varejo, é a cabeça-de-ponte para en
frentar as demais: a do fornecedor, a do produ
tor, a do financiador. E que o governo se lembre 
de congelar os próprios gastos. Chegará a vez 
dos Bancos, e finalmente a dos especuladores. 
Os que ganham dinheiro com dinheiro já come
çam a desconfiar que a reforma não foi feita pa
ra eles. Daí para enfrentar a dívida externa será 
um passo. Neste pais já não é proibido sonhar.

Infelizmente os favelados, os bóias-frias, a 
mão-de-obra não especializada, os marginaliza
dos — e entre estes se incluem os camponeses — 
continuam de fora esperando a vez. E vão espe
rar a vida inteira — que pelo menos para eles é 
curta — se esta reforma não for a primeira de 
uma série: a reforma agrária, a reforma urbana, 
a reforma dos códigos, a reforma tributária, e 
por ai afora — todas que forem indispensáveis à 
consolidação da democracia.

O leitor deve estar estranhando este meu tom 
de candidato em comício. Não sou candidato a
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* * *
o mais, que a reforma monetária não nos 
faça esquecer a poesia:
Os poemas são pássaros que chegam

não se sabe de onde e pousam
Ê o que acontece a cada momento neste livro 

que estou lendo. O autor dos versos, Mário Quin- 
tana, um dia tropeçou no corredor da redação 
com o diretor do jornal onde trabalhou durante 
anos:

— Ah, poeta, sabe que eu gostei multo dos seus 
versinhos?

E o poeta, sensibilizado:
— Obrigado pela sua opiniâozinha.
Foi para que não esqueçamos a poesia que 

Araken Távora publicou o seu “Encontro Marca
do com Mário Quintana”, onde se podem ler esta 
e outras passagens pitorescas da vida do poeta. 
O apoio cultural dado à iniciativa pela IBM me 
faz ver que ela está contribuindo para a nossa li
teratura com algo mais que esta mirabolante 
máquina de escrever com a qual procuro divul
gar a minha, entre escorregões datilográficos de 
principiante em eletrônica.

Os poemas e as fotos incluídos no livro, as ori
ginais respostas do poeta a perguntas bem for
muladas, fazem deste livro, num momento de 
tanto alvoroço econômico, um oportuno tributo à 
poesia. O lançamento se dará amanhã, dia 17, 
em Porto Alegre, no Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, em comemoração aos 80 anos de Mário 
Quintana.

A ele presto aqui minha homenagem, através 
de seus próprios versos:

O poeta é belo porque os seus farrapos
são do tecido da eternidade.

NEDITOR
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rem resumidas. Originais recebidos 
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Opinião

Seleção

Paulo Brossard e Sérgio 
da Costa Franco. Roteiro

Os espetáculos e filmes 
da semana e as dicas 
dos colunistas.

Cultura
Vida e Saúde

Dinheiro Vivo

d?WÊM.m
2mI: Textos, fotos e comentá

rios na completa cober
tura do segundo amisto
so da Seleção Brasileira 
contra a Hungria, com 
os nossos enviados 
especiais.
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sobre imposto de renda, 
BNH, tendências econô
micas, indicadores e di
cas sobre investimen-

Tensão muscular e 
stress: o que são, o que 
causa e como tratá-los.

ZH
Classificados

O pequeno espaço dos 
grandes negócios.

/
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tos.Tevê
Os filmes que você vai 
ver na semana. Muitos 
astros e muitas 
atrações.

Uma homenagem à Má
rio Quintana no Margs 
abre o “Projeto Encon
tro Marcado” em Porto 
Alegre.

Gauchão
Os resultados da rodada 
do Campeonato Gaúcho.
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Encontro 

com o poeta
® Glorinha Miranda Cor- 
betta comemorou mudança 
de idade na última semana 
com coquetel em que reu
niu o grupo feminino de 
amigas. Shirley Velasco 
Kroeff, com as filhas May- 
ra e Fernanda Kroeff, Lia 
Nunes Vieira e a filha Lau- 
rinha, Maria Cecília Zim- 
merman Sperb, entre mul
tas outras que estiveram 
cumprimentando a esculto
ra.

® A apresentação de moda 
da Santlsta, que somou a 
presença de esportistas do 
Grêmio e In ter além de di
versos tesouras de Porto 
Alegre, finalizou com o 
Show de Ângela Maria me- 
recidamente aplaudida. 
Antes de encerrar passou a 
palavra a Paulo Nardln, 
que fez o agradecimento 
em nome da entidade dos 
alfaiates gaúchos que pre
side. Retribuindo a simpá
tica acolhida da cantora, 
mencionou Ângela Maria 
como madrinha da entida-

i

de.

® Os dirigentes da IBM no 
Sul recebem logo mais no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul para bate- 
papo durante a degustação 
de vinhos e queijo que terá 
a presença de Mário Quln- 
tana, pois a ocasião é para 
lançamento do livro “En
contro Marcado com Mário 
Quintana
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LIVRO/LANÇAMENTO,

"Encontro Marcado 

com Mário Quintana"

’

Araken 
Távora 
e Mário 
Quintana

, o Proje-

onde,
sempre numa universidade local, parti
cipam três escritores entrevistados. As
sim há uma exibição de teipe, seguida de 
debates com os autores focalizados.

ás 20h, no Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, será lançado o livro-reportagem 
Encontro Marcado com Mário Quintana, 
do jornalista Arakén Távora. O livro terá 
uma edição especial distribuída pela 
IBM Brasil, enquanto que a edição co
mercial, que já está nas livrarias, leva 
assinatura da L&PM Editores. Este lan
çamento marca a abertura do Projeto 
Encontro Marcado aqui em Porto Alegre 

que acontece no Salão de Atos da PUC 
de amanhã até quinta-feira, às 20 horas.

í;No ano passado, o Projeto trouxe a 
Porto Alegre Fernando Gabeira, Marina 
Colasanti e Affonso Romano de Sant’An- 
na. Agora é a vez de Doc Comparato, que 
debaterá com o público amanhã à noite.

Contista, teatrólogo, autor de roteiros pa
ra o cinema e a televisão, Doc Comparato 
adaptou O Tempo e o Vento para a televi
são, além de ter escrito vários episódios 
para os seriados Malu Mulher e Plantão 
de Polícia. Na quarta-feira, também ás 
20 horas, é a vez do Rubem Braga, 73 
anos, capixaba, que é um caso inédito na 
história da literatura: é o único escritor 
que produziu apenas crônicas. O terceiro 
escritor a participar do projeto é o poeta 
Ferreira Gullar, que estará na PUC na 
noite de quinta-feira; ensaísta e também 
crítico de artes plásticas, Ferreira Gul
lar tem 66 anos, é maranhense e autor de 
vários livros de poesias. Todos os deba
tes estão abertos ao público em geral, 
com entrada franca.

Idealizado e dirigido por Arakén Távo
ra, o Projeto Encontro Marcado tem 
apoio da IBM Brasil e Fundação Nacio
nal Pró-Memória, e visa fixar, através 
de documentários em videotaçe, com 
meia hora de duração, o perfil dos mais 
expressivos escritores brasileiros. Im
plantado há três anos, o Projeto já reúne 
mais de 30 documentários, com Fernan
do Sabino, Jorge Amado,Antônio Callado 
Rachel de Queiroz, Luís Fernando 
Veríssimo, Moacyr Scliar, entre outros. 
As cópias em videocassete desses teipes 
estão à disposição de qualquer entidade 
educacional ou cultural do Brasil ou do 
exterior, que as solicitem à Fundação
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Wilma Araújo Santos e Luiz 
Inácio Medeiros

Agenda de cultura 

com apoio empresarial
■ Luiz Antônio de Barros, liderança da IBM local, dava 
acolhida no grande salão do Museu de Artes do Rio Gran
de do Sul aos convidados para a ocasião de queijos e vi
nhos que assinalou o lançamento do livre "Encontro Mar
cado com Mário Qulntana", de Araken Tâvora, na noite 
de segunda-feira. O escritor, juntamente com Donato 
Hintz e João Henrique Areias, da direção da IBM, rece
biam para a ocasião que contou com o poeta Mário Quln
tana, que teve cumprimentos de Patsi e Robl Blns, ela 
preparando o lançamento de seu livro para abril; Luiz 
Inácio Medeiros, Lauro Santos Rocha, Wilma Araújo San
tos, Fúlvio Araújo Santos, Oswaldo Lunardi Filho entre 
muitos outros.
■ A movimentada reunião contou com o empresário Alé- 
clo Ughini, Irmão Élvio Clemente, Paulo Roberto Pegas e 
muitos nomes conhecidos de diversos setores que en
chiam o salão. E va Sopher comentava, num dos grupos da 
noite, a visita da embaixatriz da Bélgica, Marguerite Van 
Goppenolle, ao Teatro São Pedro. A embaixatriz percor
reu todas as dependências da casa e ao final estava entu
siasmada com o resultado da recuperação que lhe foi ex
planada.
■ A IBM, que no último ano teve participação expressiva 
na agenda de acontecimentos culturais, deverá repetir ou
tra vez suas realizações no decorrer do ano, conforme 
Luiz Antônio de Barros.
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ENCONTRO MARCADO

Mais emoções 

para o poeta
Rubem
Braga

No vídeo e no livro: as imagens de Mário Quintana

O lançamento do livro Encontro Marcado com Mário 
Quintana, do Jornalista Araken Távora, na noite de 
segunda-feira, no Margs, marcou a abertura do Proje
to Encontro Marcado este ano em Porto Alegre, com 
uma concorrida sessão de autógrafos e a exibição de 
um vídeo cassete sobre a obra do poeta. Multo assedia
do pelos jornalistas, Mário Quintana respondeu pacien
temente ás inúmeras perguntas que lhe foram dirigi
das e autografoy dezenas de exemplares do livro, dis
tribuído em edição especial pela IBM do Brasil, que 
patrocina o projeto. A seu lado, Araken Távora co- 
autografa sua obra, resignado com a preferência do 
público em receber a assinatura de seu homenageado 
antes mesmo da sua no livro que era lançado.

Encontro Marcado com Mário Quintana é uma re
portagem que transpõe um longo bate-papo do jornalis
ta com o poeta na tarde do dia 28 de setembro do ano 
passado, além de se servir de textos publicados nos úl
timos anos sobre o quase octogenário poeta gaúcho, e 
algumas de suas brilhantes poesias. O bate-papo, gra
vado em video cassete, faz parte da documentação co
lhida pelo Projeto e viabilizado pelo apoio da IBM. Du
rante a sua projeção, o poeta manteve a pose dos con
victos. movendo os lábios simultaneamente às pala
vras que dizia no vídeo. Indiferente às câmaras dos fo
tógrafos que o cercavam, entre eles, Dulce Helfer, au
tora das fotos que ilustram a obra de Araken Távora, 
editada comercialmente pela L&PM.

No ano passado, o Projeto Encontro Marcado, reali
zado pela Fundação Nacional Pró-Memòria, através 
do Museu Nacional de Belas-Artes, trouxe a Porto Ale
gre os escritores Fernando Gabelra, Marina Colasanti 
e Afonso Romano de SantÁnna, sempre com a exibição 
de um vídeo gravado no "habitat" do autor seguido de 
uma palestra descontraída e amigável com o público 
que lotou todas as noites o auditório da PUC. Este ano, 
seus ideallzadores estão dando continuidade ao P?Cjê- 
to. Iniciado em 1984, o qw csXti com cerca de 30 nomes 
ÍC êldtco de nossos mais Ilustres poetas e escritores, 
visando estimular entre o público, principalmente es
tudantil. o hábito da leitura. Hoje, às 20 horas, no salão 
de Atos da PUC, será a vez de Rubem Braga, autor de 
"Ai de ti Copacabana", entre outros sucessos da litera
tura brasileira, capixaba de 73 anos. Jornalista e cro
nista por excelência. Amanhã, o Salão de Atos da PUC 
receberá o poeta maranhense Ferreira Gullar, como 
sempre com entrada franqueada ao público. O contista 
e teatròlogo Doc Compara to também participou desta 
fase do projeto, na noite de ontem.

Quarta-feira, 19.03.86/SEGUNDO CADERNO —2


