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40a Feira do Livro
Dois seminários promovidos pela Feira do Livro ocorrem no auditório do 
MARGS:
dia l2-Seminário Leitura nas Escolas • Conversa com Verso, das 9 às 12h e das 
13h30min às 17h
dia 9 • Seminário Mercado Editorial Brasileiro, das 14 às 18h



^/—iLa iãSU j
J : • rtá.1 ■

' W.a:___

"â.-çi a«: jLft
*■ - s iím i o: fei ra Ajo Uà 4 rO

■■

i

- -j-'»* vwnuui

JOSÉ ERNESTO Feira do Livro anuncia novidadesF • .. ■

A 40 Feira do Livro de Porto Alegre bém será diferenciado, de segunda a sex- 
ioi lançada oficialmente, na manhã de ta das 12 às 21h, sábados, domingos e 
sabado, no auditono da Associação Rio- nos feriados de 2 e 15 de novembro das 
grandensedelmprensa. Otemadamos- 15 às 21h. A banca de autógrafos dos 
a on Alfândega, que oconerá 220 escritores participantes terá um lo-
de 29 de outubro a 15 novembro, será cal destacado: no centro da feira, onde 
A feira da cidade tem história para con- ficava o bar. A praça de alimentação se- 
ar e tera muitas inovações. Está em rá transferida para a área entre o Margs 

construção uma cobertura com lona e os Correios. A promoção da Câmara 
T1 —m ^ ransparente com 21 metros de exten- Rio-Grandense do Livro terá mostra de. S Tsssisssrf, ^SCiSSASS ^ststtsnist

10 — DOMINGO, 23 de outubro de 1994 GERAL

O mundo cabe dentro de uma praça
A Feira do Livro de Porto Alegre de 94 já tem a participação confirmada de editoras de 11 países

#^\nze países já confirma- 
Vy ram que vão participar da 
40- Feira do Livro de Porto Ale- '
gre, no período de 28 de ou- 
tubro a 15 de novembro. En- 
tre eles estão editoras da Itá- 
lia, França, Espanha,»Portu- 
gal, Cuba, Argentina. Uruguai IjgL^ 
e México. Já está confirmada 
também a presença de vários p « ,
escritores: Fernando Moraes, ^ 
autor da bibliografia de Assis |g 
Chateaubriand chamada Cha-
tò, e de Ilha e Olga; Ziraldo; _________
Márcio de Souza, autor de Gal- Corredor central ganhará uma cobertura

■ ■ MjMóRMCP preços dos livros", garantiu ele. 
Zanotta acredita que a obra 
mais procurada pelos freqüen- 
tadores da feira seja o lança
mento da Câmara Riogranden- 
se do Livro: Feira do Livro de 
Porto Alegre—40 Anos de His
tória. Ele acrescenta que as 
editoras gaúchas Ortiz, Mer
cado Aberto, LP&M, Artes e Ofi- 

I cio e Sagra estão preparando 
j vários lançamentos. Júlio Za- 
I notta Vieira destaca o Semi- 
J nário sobre o Panorama do Mo

vimento Editorial Brasileiro,
vez, o Imperador do Acre; e do poeta Afonso Romano de com participação dos mais importantes editores nacio- 
Santana, que também ocupa o cargo de diretor da Bi- nais, entre os eventos que integram a 40- Feira do Livro, 
blioteca Nacional do Rio de Janeiro. Cerca de 100 barracas já estão sendo montadas na

O presidente da Câmara Riograndense do Livro, Jú- Praça da Alfândega. Dez delas, com desenhos diferen-
lio Zanotta Vieira, afirma que a expectativa é a de que ciados, ficarão em área coberta, uma das novidades
a Feira do Livro bata um recorde considerável este ano, para este ano. Nos dias úteis, o funcionamento da feira 
ultrapassando o comercialização de 250 mil exempla- será das 12h às 21h. Nos finais de semana e nos feria
res. "A estabilização da moeda provocou uma baixa nos dos, das 15h às 21 h.
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A cobertura transparente será instalada sobre uma alameda da Praça da Alfândega na Feira do Livro. Segundo Caderno
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LIVROS MAIS VENDIDOS
-Sem; ,10* \

...... .....N•vi j;•••
l

Autor Preços (R$)F;T*’ í

| Na Margem do Rio Piedra Eu Sentei e Chorei Paulo Coelho 
SenbohtaSmilia e o Sentido da Neve PeterHõeg 

l Do Amor e Outros Demônios

259 14,95
« *»

1G. G. Márquez 54 15,00
3 Selvagem da Ópera Rubem Fonseca a

T*iLolita Vladimir Nabokov 3,0050 . ...
} Não-ficção

>Chatô, o Rei do Brasil Fernando Morais 236 
N.E.ThiMses p 
Lair Ribeiro

28,00
12,50

O Sucesso Não Ocorre Por Acaso 
Viajando no Tempo 
Anjos Cabalisticos

101 3,50
Lair Ribeiro 74
Monica Buonfiglio 31 12,00

{

Projeto original
O crônico problema da chuva vai ser contornado, em um trecho da feira, com a cobertura de toda uma alameda

Feira do livro chega renovada aos 40 anos
A 40 Feira do Livro de Porto Alegre foi lançada fluxo de pessoas, o bar não ocupará mais o centro 
oficialmente no sábado pela manhã, em entrevista da praça — será deslocado para as proximidades do 
coletiva na sede da Associação Rio-Grandense prédio dos Correios. No centro, ficará uma banca 
de Imprensa. Coordenada por Waldir da Silveira, de informações, com mapas e cartazes com a pro- 
livreiro da distribuidora Dom Quixote, a feira gramação cultural, e o local de autógrafos. Os 
deste ano será aberta na sexta-feira com uma série Correios sediarão a mostra internacional de livros, 
de novidades de urbanização. A principal delas é a com representações de 10 países, 
criação de uma alameda coberta experimental no Tradicionalmente, a Feira do Livro de Porto 
caminho que conduz da Rua Caldas Júnior até o Alegre dura 17 dias. Este ano, haverá mais dois 
centro da Praça da Alfândega. O objetivo é contor- dias, aproveitando o feriado de 15 de novembro 
nar um problema crônico das 39 edições anteriores — a festa do livro, portanto, vai estar se encerran- 
da feira: a chuva. do no mesmo dia em que ocorre o segundo turno da

O projeto da cobertura, conforme explicou o eleição para governador do Rio Grande do Sul. A 
arquiteto Ronaldo Rezende, presidente da Associa- feira também começará mais cedo durante a 
ção Rio-Grandense dos Escritórios de Arquitetura semana: vai funcionar de segunda a sexta-feira das 
(Area), vai respeitar as particularidades de uma 12h às 21 h, procurando alcançar o público que 
feira ao ar livre — a cobertura é transparente, para circula pelo Centro de Porto Alegre na hora do 
que os consumidores não percam a charmosa vi- almoço. Nos sábados, domingos e feriados, fica 
são dos jacarandás da Praça da Alfândega. As mantido o antigo horário das 15hàs21h. 
formas arredondadas da cobertura foram pia- Os patronos da 40 a Feira do Livro de Porto 
nejadas para se integrarem ao ambiente. Alegre serão quatro livreiros veteranos na festa das

Na alameda coberta, estarão 10 novos modelos letras na Praça da Alfândega: Nelson Bõeck (Livra- 
de barracas, cada um deles com um design diferen- ria Porto Alegre), Edgardo Xavier (Sagra), Máric 
te, também projetados por profissionais vinculados de Almeida Lima (ex-Livraria Lima) e Sétima 
a Area. A distribuição dos estandes na praça será Luizelli (Aurora). A patrocinadora oficial do even: 
diferente da dos anos anteriores. Para melhorar o to é a Copesul.

K *
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TERÇA-FEIRA, 25 de outubro dfe 1994 — 5< \ GERALCORREIO DO POVO f O

Feira do Livro desafia o mau tempo
Pelo menos 10% de suas barracas têm cobertura. Promoção inicia sexta-feira e traz outras novidades
A cobertura da 40a Feira do Livro, que vai prote A eobertura é uma das inovações da ínfra-estru 

xlger 10 das 95 barracas montadas na Praça da tura da feira, que ocorrerá de 29 de outubro a 15 
Alfândega, deve ficar pronta hoje. A construção, de novembro, das 12h às 2lh nos dias úteis e das 
elaborada pela Associação Rio-Grandense dos Es- 13h às 21 h nos sábados, domingos e feriados, 
critórios de Arquitetura (Area), fica no espaço entre
a Caixa Econômica Federal e ò Banrisul. O projeto os autógrafos dos 220 escritores participantes. O 
arquitetônico de 21 metros de extensão, 12 metros bar ficarã entre o Margs e os Correios e Telégrafos, 
de largura e 5 metros de altura é financiado pelo onde funcionará a administração e a assessoria de 
Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sin- imprensa. Também haverá um miniauditório para 
duscon) e pela Associação dos Comerciantes de Ma- conferências em frente dos Correios. Este ano, a

iluminação será instalada atrás das bancas.

PAULO NUNES

Neste ano, o centro da praça será reservado para

teriais de Construção (Acomac). Montagem da estrutura deve ficar pronta hoje

v ‘
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O mundo dentro de uma praça

A sineta toca às cimo da tarde
Começa a mais antiga feira do livro da AmériJSSTST" „ j — * u- » ..1“ l°b os iacarandás da A,fândoea

IraraiSfh°Jt ja PraÇa díi AIfandeêa' al>rirá ™ seu horário tradicional, às 15h
?■ J£melaS i°° 0utros sisteraas “«gos for™ alterados. Es-

12h atfafoíh f -uv UT A pa?lr das te 0 eentro da praça, que antes abrigava 
12h ate as 21h o publico poderá conferir os um bar, será um espaço reservado aos escrito 
saldos e novidades da feira que será aberta res. Mais de 220
dasinSTuníriasno^d totlue previstas. O bar está agora entaos prédios
da smeta. Uma das novidades do evento e uma dos Correios e Telégrafos e o Margs P
dí?nrfUHaftranSP!íentAe Para 10 barracas com A Secretaria Municipal da Indústria e Co-
grafoM-icia^e dis í aut°' mérd° (SmÍc) cadastrou 16 ambulantes,
gratos inicia hoje as 19h30mm, com Feman- terão seus pontos fixos nas entradas dos

Os nrS;aUtH°r da °bra Cbató- redores. Para permitir o livre trânsito dos visl-
Os organizadores acreditam que nesta edi- tantes nas alamedas, os cabos e fios passarão

pm raplpendaS tenham um acréscimo de 15% por trás das tendas. A CEEE criou cinco cai-
RmI ShIp-$ ?' feono° ao plano xas de comando definitivas, responsáveis pe-
Real,aoWici°nal desconto de 20% e porque los 50 mil watts de energia elétrica que ilurrri-

COtmprar- ”Espe' narao 0 Principal astro da festa: o liwo. 
nadordafóm^wSSS'estimao co°rde- Masj.como diz o próprio coordenador do even-
bos 290 d SÜVeira’. rffenJld°-se to. "a feira é um grande laboratório" e sempre
199322AntmomSntÍTSf comerc,allza|dos em acontecem imprevistos. Silveira informa que a
este pÍI " ? dUraVa 17 diaS: UfrSs náo cumpriu com 0 combinado e não
einfpnt!?£ -S ? °P°rtunizar o compare- montou o miniauditório, previsto para ocupar
la primeira ^ez a °prom^çTo ^(^Càmara0 Rio- & ^ ^ ^ d°S COrTeÍOS' "EleS nem de‘
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explicação", esclarece o organizador. Feira tera uma cobertura plástica parcialram
i
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Está começando o maior 

evento de Porto Alegre
É a 402 Feira do Livro, com muitas novidades e a 
participação de 10 países, que deverá receber mais 
de um milhão de pessoas a partir de hoje, e até 15 
de novembro, na Praça da Alfândega

que ano passado, tendo em vista 
os efeitos do Plano Real.

Além dos livros, atração maior 
e motivo do evento, estão progra
mados 54 shows de palco, área de 
recreação infantil, 40 palestras e 

além da nova cobertura, o compor- seminários, e a participação de 10 
tamento do público. A expectativa países. Além da Praça, serão utili- 
é que mais de um milhão de pes- zadas a sede histórica dos Cor-
soas passem pela Feira do Livro, reios, Margs e Casa de Cultura
com resultados de venda maiores Mário Quintana.

Só uma dúvida - a de sempre 
- perturba os organizadores da 
Feira do Livro: será que vai cho
ver? Mesmo assim, este ano essa 
preocupação é bem menor, pois 
um projeto arquitetônico arroja
do, futurista, deverá proteger li
vros, livreiros e leitores. Em pro
jeto elaborado pela Associação 
Rio-Grandense dos Escritórios de 
Arquitetura (Area), haverá cober
tura transparente com 21 metros 
de extensão, 12 de largura e cinco 
de altura, com “design” perfeita- 
mente integrado à Praça da Al
fândega. É uma experiência, feita 
para 10 barracas (mais a de infor
mações, no centro, onde era o bar 
em anos anteriores), que se der 
certo será ampliada ano que vem.

Mas hoje, às 17h, depois da sole
nidade de abertura, quando o “xe
rife” La Porta bater o tradicional 
sino, a grande expectativa será.

Ontem, os últimos retoques em bancas e cobertura



VíV.',

J -j C JU 4.1:

ÜAÍ

-

♦
'

tmssm

si * ’» * - ji,

EVENTOS 19

A Feira faz 40 anos
Enio Neres As mudanças, porém, con

tinuam. Com a intenção de am
pliar a participação internacional, 
a Feira deste ano promove uma 
Mostra Internacional. Situada no 
hall do prédio dos Correios, a 
instalação conta com represen
tantes da Alemanha, Espanha,
França, Inglaterra, Itália, Portu
gal, México, Cuba, Argentina e 
Uruguai. Outra providência é a 
criação de uma área fixa para os 
autógrafos. Esta fica onde antes 
estava o bar, no centro da praça.
Não se preocupe, o bar continua 
existindo, só que um pouquinho 
mais adiante, entre o MARGS e 
os Correios. Fazem parte ainda 
da programação os shows, no 
palco tradicionalmente montado 
em frente ao MARGS, e a área 
de recreação infantil, funcionan
do no andar térreo dos Correios, 
todos os dias, das 15h às 19h (a 
entrada é pela lateral do prédio, 
de frente para o MARGS. E aten
ção para o novo horário, que foi 
expandido, dando início às ativi
dades às 12h ao invés das 15h 
(veja fim desta matéria).

Mas, e os livros? Bom, eles 
garantem o resto. Relança- _ 
mentos, sebos, ofertas e novida- F 
des. Entre as novidades das edi- £ 
toras gaúchas (veja quadro abai- J 
xo), chega, da L&PM, Os jesuí- f 
tas: a conquista, de Jean °
Lacouture, a primeira parte de 0 novo toldo aponta o futuro da Feira 
uma obra - a segunda chama-se 
O regresso - que conta a saga dos jesuí
tas, suas peregrinações pelo mundo, as 
Missões e suas obras. Da mesma editora, 
vem também, Copos de cristal, do jor
nalista e advogado José Antônio Pinheiro

tas. Já a editora Tchê! lança Cadernos 
de Otredad, de Virgílio Lemus, um dos 
nomes mais importantes da nova poesia 
cubana, e Caballero, de Guigo Rodriguez 
Alcalá, com tradução de Sérgio Faraco, 
sobre a guerra do Paraguai, e o "natural” 
envolvimento no conflito dos países que 
hoje integram o Mercosul, vistos através 
de um dos principais colaboradores de 
Solano Lopez. Da Mercado Aberto vem o 
relançamento de Ibiamoré: o trem fan
tasma, de Roberto Bittencourt Martins (ver 
depoimento abaixo), e uma novidade da 
Argentina: Assim se escreve um conto, 
de Mempo Giardinelli (Luna Caliente e 
Revolução de bicicleta). 0 livro é uma 
compilação de entrevistas de escritores, 
na maioria argentinos, publicados na re
vista Puro Cuento, da qual Giardinelli é 
editor. As entrevistas, assim como alguns 
ensaios do autor que completam o livro, 
discutem o processo da escrita. Pela edi
tora da UFRGS, chega Protesto social 
no romance brasileiro, onde Malcolm 
Silverman, brazilianista norte-americano 
(autor de 0 novo conto brasileiro), analisa 
a literatura dos anos 60, 70 e 80 sob o 
aspecto político-social. E em comemora
ção ao aniversário, a Câmara do Livro 
lança A Feira do Livro de Porto Alegre, 
40 anos de história, com texto de Paulo 
Bentancour e ilustrações de Joaquim da 
Fonseca, sobre a trajetória do evento, que 
virou tradição na primavera do porto- 
alegrense.

Em sua atual edição, a Fei
ra do Livro de Porto Alegre traz, 
além das novidades das edito
ras, inovações na sua organiza
ção e lança um livro comemora
tivo que conta a sua história

E stá aí mais uma Feira do Livro. A 
quadragésima. E para comemorar, 
a Câmara Rio-grandense do Li

vro, órgão responsável pela sua organiza
ção, modernizou as instalações na Praça 
da Alfândega.

Segundo Júlio Zanotta Vieira, presi
dente da CRL, a intenção é “tirar o ‘ar de 
quermesse', mas manter o sentido lúdico”. 
Para isto, o novo projeto conta com a 
instalação de um toldo que cobre a área 
dos expositores. As bancas de exposição 
também foram modificadas, mas assim 
como o toldo de cobertura - uma estrutu
ra de lona plástica transparente, projeta
da pela Associação Riograndense de Es
critórios de Arquitetura (AREA) -, estas 
mudanças são em caráter experimental, 
e ficam restritas à alameda esquerda (para 
quem vier da Andradas) da Rua Sete de 
Setembro, sendo adotadas integralmente 
a partir da edição do próximo ano. Quanto 
às novas bancas - dez no total -, estas 
foram projetadas por diferentes arquitetos 
gaúchos e sorteadas entre os livreiros. 
Convém lembrar que o formato das ban
cas a que os freqüentadores estão acos
tumados, é o mesmo da inauguração da 
Feira, em 1955, quando então eram ape
nas nove, atualmente são 85.

Horário de funcionamento: de se
gunda à sexta, das 12h até às 21 h, e 
aos sábados e domingos, das 15h às 
21 h. Local: Praça da Alfândega, Cen-Machado (autor de Enciclopédia das mu

lheres e Gastronomia separatista - este 
em co-autoria c/Aninha Comas), um livro 
curioso, com comentários e dicas dirigidas 
aos gourmets, incluindo algumas recei-

tro.

Outros lançamentos de editoras 

gaúchas para a Feira do Livro
A cada estação, um período 

da história do Rio Grande do Sul
Edgar Vasques, cartunista e ilustrador, autor do 

personagem Rango, considera Ibiamoré: o trem fan
tasma, de Roberto Bittencourt Martins, um dos grandes 
livros da nova geração de escritores gaúchos. Para o 
cartunista, Ibiamoré, que agora está sendo relançado 
na Feira do Livro, tem características da obra do argen
tino Jorge Luis Borges e revela um “escritor de exce
ção".

INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO
Pelas veredas da literatura brasileira - Antônio Hohlfeldt. (Co-ed. PUC).
Romanceiro Delfina - Stella Leonardos. (Co-ed. IGEL).
A cidade moderna e a literatura - Cláudio Cruz. (Co-ed. PUC).
Na trilha de um andarengo - Alcides Maya e Marlene Almeida. (Co-ed. PUC).
O satírico e o picaresco em Gladstone Mársico - Vera Sass. (Co-ed. MOVIMENTO/URI). 
Memória de signos - Santiago Naud.
Carlos Santos - Eivo Clemente e Eni Barbosa . (Co-ed. PUC).

Roberto B. Martins, psicanalista, natural de Bagé 
e residente no Rio de Janeiro desde os 19 anos de 
idade (“É o analista de Bagé", diz, brincando com as 
coincidências entre o autor e o personagem de Luis 
Fernando Verissimo^é autor também de O vento nas 
vidraças (L&PM), um livro de contos, escrito antes de 
Ibiamoré, mas publicado depois. A influência de Borges, 
na opinião de Vasques, é mais nítida ainda nesta obra: 

“Têm muitas coisas que são evidentemente influenciadas pelo tipo de coisas que o 
Borges fazia".

“O que me atraiu no Ibiamoré é justamente esta característica borgeana, porque 
eu sou fã da literatura do Borges, e quando eu vi aquele livro, eu vi que o cara tinha, 
digamos assim, aproveitado o melhor de uma possível influência do Borges." E sobre o 
estilo do autor: “É um texto que tem a possibilidade de diversas leituras. (...) E 
justamente esta possibilidade de ser várias coisas ao mesmo tempo é que me atraiu no 
livro, e o Borges fazia isto".

“É como se fosse uma linha de trem", diz ao descrever a história. “(...) E cada uma 
dessas estações, corresponde a um período da história do Rio Grande do Sul." Com 
relação à lenda, que dá nome ao livro, e evocaria o encontro das primeiras locomotivas 
com os gaúchos de bombacha e poncho, o autor constrói uma divertida farsa: “Por trás 
da lenda do trem fantasma (...) existe o relato cifrado, escondido, do que seria uma 
grande sacanagem, uma grande falcatrua.”

Da literatura gaúcha: “Na minha visão, o Roberto Bittencourt Martins e o Tabajara 
Ruas são dois escritores contemporâneos importantíssimos. Talvez os mais importan
tes depois daquela geração de Erico Veríssimo e Dionélio Machado. Acho que fazia 
muito tempo que não apareciam escritores de uma estatura semelhante àqueles, e o 
T.R. e o R.B.M., para mim, têm esta estatura.”

Ibiamoré: o trem fantasma, editado pela primeira vez em 81 pela L&PM, será 
relançado pela Mercado Aberto. Mas, por enquanto, para conhecer o autor, só pelas 
páginas do livro. A editora informa que não há previsão de sua vinda para a Feira.

L&PM
As meninas da Praça da Alfândega - Sérgio Caparelli. 
Povaréu-Santiago.
Zero Hora - Manual de ética, redação e estilo

MERCADO ABERTO Edgar Vasques
Breve história do livro-Arnaldo Campos.
Rodeio dos ventos - Barbosa Lessa.
Vozes da selva - Horácio Quiroga.
As meias dos flamingos - Horácio Quiroga - c/ilustrações de Leonardo Menna Barreto. 
Edição bilíngue, port./esp.
A guerra das formigas - Julián Murguía.
Coleção Brincando de Pensar - Antônio Madalena e Paulo Bentancur. Coleção infanto- 
juvenil, em quatro títulos.
Conversa com verso - Marô Barbieri e Cristina Lima.
Arte publicitária - Velcy S. da Rosa.
Bozó contra o pó - Leonie Gonçalves da Fonseca.
Museu das coisas insignificantes - Charles Kiefer.

TCHÊ!
Pássaro dos dias de verão - Sérgio Napp.
Raul: crime na madrugada - Marino Boeira. (Co-ed. IEL). 
Exercício de poesia - Maria Thereza Veloso. (Co-ed. IEL), 
Por dentro da Copa - Renato Marsiglia.

EDITORA DA UFRGS
Utopias e missões jesuíticas - Arno Kern, Coleção Sintese Universitária.
Imagens da terra em que nasceste - Regina Zilberman, Col. Sint. Universitária.
Os pobres da cidade - Sandra Jatahy Pesavento, Coleção Síntese Rio-grandense. 
Antecedentes indígenas-Arno Kern, Col. Sínt. Rio-grandense.
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O poeta gaúcho mais conhecido no exterior

Alceu Wamosy, 21 anos depois
Rodrigues Till lançou o segundo volume sobre a vida e obra de Wamosy
A pós 21 anos de espe 

xlra, os leitores de Ro
drigues Till têm a chan
ce de conferir 0 segundo 
tomo de "Alceu Wamosy, 
sua vida e sua obra", na 
40- Feira do Livro, em 
Porto Alegre. Till autogra
fou sábado, além deste, 
mais três títulos: "Medi
cina no Prata e no Bra
sil", 'Trinta anos em tor
no de Alceu Wamosy" e 
"Alceu Wamosy — Poesia 
e Prosa". Para 0 escritor, 
a obra de Wamosy precisa ser res
gatada no Estado, uma vez que no
exterior ele é reconhecido como "um de Alceu Wamosy. que pode figurar, 
dos maiores vultos das letras gaú- segundo ele, entre os maiores poe- 
chas e um dos raros e bons poetas tas simbolistas do país.

Alceu Wamosy nasceu em 1825 e 
Falante, bem disposto e comuni- morreu em 1923, após ser ferido gra- 

cativo, Rodrigues Till, de 64 anos, vemente ao combater ao lado das 
dedicou cerca de 30 anos ao estudo forças govemistas na Revolução de 
da obra do poeta gaúcho, seu con- 23. Dedicou-se ao jornalismo em Ale- 
terrâneo de Uruguaiana. Ele afirma grete e em Porto Alegre, eolaboran- 
ter outros títulos inéditos, sem con- do no Diário de Notícias e na Fede- 
tar os mais de 20 publicados até ração. Mudou-se em 1918 para Li- 
hoje, mas nào esconde sua predile- vramento, onde comprou 0 jornal O 
çào por Wamosy: "O poeta gaúcho Republicano. Escreveu "Flâmulas", 
mais conhecido no exterior". Till acha Terra Virgem" e "Coroa de Sonho".

ZENO ZIELINSKI Gravura tem sua
mostra na praça
A Feira da Gravura, que con- 
r\ia com trabalhos de 37 ar
tistas, está sendo realizada nes
te ano junto com a Feira do Li
vro, fazendo parte da programa
ção oficial. A mostra ê promovi
da pelo Núcleo de Gravura do Rio 
Grande do Sul c ocorre na Arte- 
ioja do Museu dc Arte do Estado.

A Feira da Gravura é realiza
da em Porto Alegre desde 1958 
em diferentes locais e volta à Fei
ra do Livro, cotno já havia acon
tecido de 1686 a 1990. Um dos 
motivos deste retorno foi a gran
de vinculação entre gravura e li
vro, já que a impressão no papel 
começou com a evolução da téc
nica da gravação em madeira c 
metal. O núcleo coloca â dispo
sição trabalhos inscritos de seus 
associados a preços acessíveis, 
que variam de R$ 20,00 a R$ 
80,00, sem moldura. O objetivo 
é possibilitar a compra de gravu 
ras originais a custos razoáveis.

Sábado teve bom movimento na Feira do Livro
de grande importância que as fa
culdades de Letras do Estado falem

do Rio Grande do Sul".
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Mostra da Praça da Alfândega incentivou a indústria editorialmm 4QFE8RA
iPÜ DO LIVRO

21 tem historias 
■ PRA CONTAR

inrãf?

Enfim, a história da Feira do Livro
Pí,»íi anos aa » “ *■ Praça Ja Alfandega e mostra rumos futuros
A história das b?iTTigr...sões importantes. Conforme ele, a

ilquatro déca- pt A OnZlíIMJ feira é inseparável da história de Pnr-
das da Feira do Li - to Alegre e é resüonsável pela explo-

«p * oiit vro e todas as suas % 3^S2^^^SB3ffii3»<Soy&í | sâo editonal no Sul do pais. Ben-
. hntre Billy e Antomo, Se o Homem particularidades tancur lembra que existia só uma
Escutasse. O Estrangeiro, Assim ia Cos- ganham registro editora gaúcha ate a realização da
furando a vida deles e a minha junto, O hoje com o lança- primeira ediÇào da Feira do Livro, a

WÊÊ0SmÈ>. SobmÊÈÊÊÊÈÈÊBB mento de "A Feira . ---------J ’ ™0,. Sulina. "O número de editoras foi
«■H* ^Hão Pára, A Traves* do Livro de Porto Paul° Bentancur ■ 8? J mulüplicando-se ao longo dos anos.
sia, O Forte Está Vazio, Filho da Terra. Alegre - 40 Anos de História”. Às Cj Foi a feira que gerou esta necessi-
Arroz com Mogango, perada e laranjas 19h30min, o escritor Paulo Bentan- \í dade de consumo",
de sobremesa e O Tempo das Frutas Cí-i cur autografa o trabalho iniciado em - ig 0 Pr°jeto gráfico, a capa e as aqua-
üicas sao os contos do livro de Amilcar abril, a convite da Câmara Riogran- \g -MÊ relas íeitas para a abertura de cada
Bettega Barbosa, "O Vôo da Trapezista", dense do Lívto, que poderá ser ad- » umdosoiioeapitulosdolivrodeBcn-
quemclui aindaahistoria do titulo. Nas- quirido por R$ 18,00. 4 ... El tancur são do ilustrador Joaquim
cido em Sao Gabriel, este autor conta Bentancur dedica metade da obra „ *L -- • K fonseca. Ele nào participa da ses-
com firmeza e emoção histórias do inte- aos primeiros anos do evento e a *Sx$£mÈÈ^* ■ são de autógralos, por encontrar-se
rior com enfase no destaque para as re- geração de veteranos que concreti- r\ -•*#§& - ^ Ml no Japão, trabalhando no livro "Tra-
laçoes humanas na idade madura. For- zou o sonho de realizar uma feira t^ÁÉHSÊÈM y ! _ fmffi Çando Tóquio, que será lançado na
madoem Engenharia Civil, o autor gaú- ao ar livre, "iniciei a Desquisa nos Af*. ~~ i 'C - *r-Feira de 95.
cho ja publicou vários contos em diver- arquivos do Diário de Notícias", do 0 trabalho de Bentancur remete
sas antologias. Em 1993 ganhou Men- Correio do Povo e da Folha da Tar ff.VtSb>MGÍ uma discussão para o futuro da Fei-
rieCnn^0®?nf' r° Concurs,0 Nacionai de"* jornais que mais deram espaço ÈÈjfiEm , IMJm r/ do Livro- Ele registra, através de
de Contos Josue Guimaraes . a pnmeira fase da feira, siia gesta- EMfevTWm floSI "Wl dcPoim™t(«- reparos que devem ser

Tiaraju Brockstedt Çáo e solidificação". EB* \mMsA I \ . WjL feitos para aprimorar o evento reali-Ele disse que procurou estudar a ■EMfl* - jlWMl zad‘> na Praça da Alfândega. Con-
origem da festa realizada na Praça forme Bentancur. uma das reclama
da Alfândega, como era Porto Alegre Quando a feira começou, Porto Alegre s^inh^jm^Sf^^S^^ ÇÕes dos escritores foi contemplada 
na época e a necessidade que a cidade teve ra edição "Deoois conversei mm nP«nac n ’ , , , nesta ediÇão- corn a mudança de lo-para realizar este evento. O escritor entrevis- tivera^i pkrtdpaçõ^&SSm^taSfSSS n . 3r’ privil^iando a tenda de autógrafos,
tou Sétimo Luizelli, Edgardo Xavier, Mário de tores livreiros Jornalistas °Utra grande poIemica é a chuva, considerada
Almeida Lima, Abrão Orgler e Nelson Bõck, úni- e freqüentadores " 1 ’ graflC0s a m*0T inimiga da ^ra do Lívto. Para este
cos livreiros vivos que participaram da primei- Com o livro, o escritor ürou duas conclu- £ea c^erta.801^0 ^ ^ C°m 3

RealizaçãoPatrocínio
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Sessões de autógrafos
Dalva R. Coldebella

Ed. Loyola 
Sandra Finardi
Marrocos: Relato de uma Viagem

BfSBÊBS Neca Terra
Entrevistando o Vento

ba. Artes & Contos 
Cícero Marcos Teixeira 
Psicosfera 
Ed. Laser House 
lisa Lima Monteiro 
Quem fica com Felipe? e 
Abram a Porta Pro Papai 
Ed. FTD S/A.

Os mais vendidos..... . .... BAILE — Hoje ocorre o baile da 40a 
Feira do Livro, às 23h30min, na As
sociação Atlética Banco do Brasil 
na Coronel Marcos, 1.000, em Ipa
nema. O 1Q Baile da Feira, uma rea
lização da Câmara Riograndense do 
Livro, contará com a animação de 
Mareu, Miron e Cia, sorteio de brin
des e show surpresa. Os ingressos 
custam R$ 10,00 e estão a venda 
na coordenação da feira, no prédio 
histórico dos Correios e no local 
ENCERRAMENTO - Daqui a três 
dias encerra _a 40a Feira do Livro. 
Hoje, amanhã e no feriado de terça- 
feira, a feira abre às 15h, fechando 
sempre às 21 h. Na segunda-feira, 
dia 14, abre às 12h e fecha às 21h. 
IEL — O Instituto Estadual do Livro 
também está comemorando 40 anos 
Fundado em 1954, o IEL vem reve- í 
lando escritores e oportunizando no
vos talentos. Entre as prioridades 
do IEL está o resgate das obras an
tigas, publicação de trabalhos im
portantes para a historiografia do 
Rio Grande do Sul e culturais como 
teatro e música. Na 40a Feira do Li
vro, o IEL lança 24 publicações em 
parceria com editoras comerciais. 
Mas, até o final deste ano, lançará 
40 obras, um recorde.

Rcçãogsssãssfsgsassss
■jj Stanlei Virgílio
"■) Defesa Pessoal

Ed. Rigel
Antônio Sérgio Mendonça
O Ensino de Lacan II
Ed. Gryphus e CEL/Centro Estudos Lacan
Vários autores
Os Alemães no Sul do Brasil: Cultura, Etnicidade e História
Ed. Ulbra

EsotériCQ/religlbsd/auto-ajuda

SSSSíSSsé
Edições PaulinS * ESPefanÇa' E{t Franc,SG0 ^ ° Dia Feto,

lnfanto-juvenis/quadrinpoi7 ------------ -----------------------
livros-jogos

Amilcar Bettega Barbosa 
« O Vôo da Trapezista 

Ed. Movimento/IEL 
Ir. Terezinha Trindade Lopes 
Uma História de Amor 
Grát. Ed. Nova Prova 
Vários Autores
Porto Alegre na Virada do Século 19: 
Cultura e Sociedade
Ed. Ulbra/Unisinos

m

Saldòs

Aut~ores~giuchos
casso Criador, L & PM;

Sl| Mauro Cunha
■4 Histórias sem Data

Liv. Adv. Ed. Ltda.
Kenny Braga 
A Paixão Exposta 
Ed. lEL/Alves Editora 
Mário Scherer
A Pequena Bruxa — Iniciação à Magia
Ed. Sulina
Paulo Bentancur e Joaquim da Fonseca 
A Feira do Livro de Porto Alegre - 
Ed. Câmara Rio-Grandense do Livro 
Ida Vicenzia

Classificação geral ---------------— 

SS2re?S5£?gE?sL40 Anos de História

Revista Poesia Sempre • Número 4
Ed. do Departamento Nacional do Livro, da Fundação Bi
blioteca Nacional/SEC
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Limos

0 último dia da 

quarentona mais 

festejada da praça
A 40q Feira do Livro se encerra hoje

deslocamento do bar, porém, não 
impediu que, nos fins de semana, 
a disputa por uma mesa sob o 
toldo do Opinião fosse dura.

A alameda coberta projetada 
pela Associação Rio-Grandense 
dos Escritórios de Arquitetura 
(Area), porém, foi a unanimidade 
inteligente (contradizendo 
dialmente Nelson Rodrigues) des
ta feira. Espera-se que, em 1993, 
a cobertura, que este ano era ex
perimental, seja estendida sobre 
todas as barracas.

A feira hoje funciona em horá
rio de feriado: abre suas ativida
des às 15h e as encerra às 21 h. 
O dia tem tudo para ser de muito 
público: é um feriado,

tsstí-t” ssassssí"*'’ASJAaÇÕeS ,da (eira toram é obrigatório. Mesmo para quem
Sín Z totalme"te l*!0 ^ixar para votar na última hora, 
publico. O ponto mais discutido sobra bastante tempo para apro- 
foi o deslocamento do bar para veitar a última chance de com- 
o espaço entre o prédio histórico prar bons títulos com desconto 
dos Correios, onde funciona a mínimo de 20%. 
administração da feira, e o Na abertura oficial, em 28 de 
Margs. Os organizadores da feira outubro, Antônio Britto e Olívio 
argumentam que a mudança va- Dutra compareceram à Praça da 
lorizou os autores, trazendo os Alfândega. A presença dos dois 
autógrafos para o meio da praça, candidatos detonou uma demo- 
Alguns freqüentadores, porém, crática e barulhenta guerra de 
dizem preferir a amiga localiza- “torcidas”. Ao que tudo indica a 
çao do bar no centro da praça. Feira do Livro chega ao fim no 
As razões alegadas são imprecisas mesmo clima: é dia de eleição, e 
— no centro, o leitor/bebedor es- as bandeiras estarão na praça Ào 
taria mais proximo do “fervo”. O lado dos livros.

JERÔNIMO TEIXEIRA

A 40 a Feira do 
Livro de Porto 
Alegre chega ao 
fim hoje. Só de
pois de fechada 
a última barra
ca, às 21h, a 
Câmara Rio-Grandense do Livro 
vai poder calcular se o resultado 
comercial do evento alcançou 
sua meta de mais de 250 mil 
livros vendidos. Até aqui, as ven
das são reputadas como boas, 
mas não exatamente excepcio
nais. Ainda assim, a feira quaren
tona já pode ser anunciada como

cor-

A Feira do Livro que se encerra hoje é um excelente programa para o fim de tarde neste feriado eleitoral

mas os

— o voto

Boas vendas
0)171 a moeda estável a meta dos organizadores da 40* Feira do Livro era vender mais de 250 mil volumes

BALAIO HOJE NA FEIRA ■m

''--icv :'-'s

★ O primeiro baile da Feira dense do Livro 
do Livro de Porto Alegre, rea- oportunidades, 
lizado sábado à noite na Asso

em outras

_ . ,, . , ★ O livro A Feira do Livro
ciaçao Atlética do Banco do de Porto Alegre — 40 Anos 
Brasil (AABB), não empolgou de História, de Paulo Bentan- 
muito os livreiros e editores. O cur com ilustrações de Joa- 
show de Renato Pereira, os quim da Fonseca, só foi posto 
sorteios de brindes e a música à venda nas barracas da feira 
do grupo Mareu, Miron & no sábado, a R$ 18,00. Não 
Cia. não foram suficientes pa- fosse o atraso do lançamento, 
ra quebrar a frieza e a formali- podería ter figurado nas listas 
dade do ambiente. O evento de mais vendidos. Já na noite 
ficou longe_ da animação e da de sábado, Bentancur ficou 
descontração de festas organi- cerca de duas horas autoera- 
zadas pela Câmara Rio-gran- fando.

AUTÓGRAFOS
AUTOR OBRA HORÁRIO
Alraham Turkienicz 
Sizínio Hebert 

| As Macacadas 
Davi Epelbaum Zimermann 

! Cultura, Política e Democracia

:: A Aventura do Casal 
Onopedia e Traumatologia 

Nelson Bonifácio 
Bron: da Teoria à Prática 

Marcello Baquero
PROGRAMAÇÃO CULTURAL

18h30min } 
18h30min f 
18h30min 
19h30min 
19h30min !

1 O QUE ONDE QUANDO
I Aventuras na Biblioteca’, teatro com Meme Meneghetti 

Lupi 80 Anos — show com Zilá Machado 
I Cocoloco — música caribenha

Palco 15h30min
Palco 18h
Palco 19h30min

.....................


