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Porto Alegre, sexta-feira, 16 de abril de 2010

SOCIEDADE
Solicite a newsletter do Paulo Gasparotto pelo e-mail:
contato@paulogasparotto.com.br

FOTOS FREDY VIEIRA/ESPECIAL

Assista a Gasparotto de segunda a sexta-feira,
às 18h, no "Pampa Boa Noite", no canal 4.

“Tudo o que se pensa ou
é afeto ou aversão.”
Robert Musil
Valeska Tonet
Camargo e Livia
Marcantonio
Bortoncello
brindaram com
Zildinha e Celso
Campos em
recente jantar.

INTERINO

C

ausa espanto as respostas
dos responsáveis pelos
setores vinculados ao acidente em que um jovem
recebeu uma carga mortal
de eletricidade. Muitas respostas evasivas e de absoluta frieza
caracterizam as pseudo-explicações do lamentável fato que poderia ter atingido grande número de pessoas. Aliás, fica a mesma impressão das conversas
com telefonistas responsáveis
pelo setor de reclamações de
empresas, isto é, respondem de
forma programada, como computadores, sem assumir qualquer responsabilidade.

N Carla Lubisco
vai autografar seu livro
“Gestão da Qualidade de Vida –
Como Viver Mais e Melhor”, da Editora
AGE, no final da tarde da próxima
terça-feira, 20 de abril. O empresário
Jorge Gerdau Johannpeter, que recebe
a orientação esportiva da personal trainer,
assina o prólogo da obra. Estará presente no
lançamento, na Livraria Cultura do Bourbon
Country e, na manhã seguinte, juntamente com
a esposa, Maria Elena Pereira Johannpeter, viaja
para a Bahia, onde será um dos palestrantes
como convidado especial de João Dória Junior.

Ângela Baldino
e Silvio Alves
Bento, uma das
lideranças dos
SESC/RS, durante
o lançamento do
“V Festival Palco
Giratório”. O
evento irá ocorrer
durante todo o
mês de maio em
vários teatros da
cidade, reunindo
espetáculos
gaúchos, do Rio
de Janeiro, Minas
Gerais, Distrito
Federal e
Pernambuco.

N Enio Pippi da Motta estava
N Sérgio Bassotti

comemora logo mais os 14
anos do Rei do Mocotó,
abrindo a temporada de
atividades deste ano.

DIVULGAÇÃO

Leila
Bortoncello e
Vera Silveira
participaram
da animada
ocasião.

à frente de uma mesa de
paisagistas em recente
almoço no “Café Il Barbieri”,
do chef Marcelo Schambeck.
O grupo de profissionais se
prepara para completar seus
cursos, o que é altamente
estimulante, pois, enquanto a
arquitetura dos prédios, de
uma maneira geral, está
enfeiando, o paisagismo
evolui com bom gosto e
novas propostas.

Noite de poesia N

A próxima segunda-feira será dedicada à poesia
no Café de La Musique, onde Tatiana Druck e Luiz
Coronel lançam, respectivamente, seus livros “Par e Ímpar” e “Quirelas & Cintilações”. Esta é a primeira incursão de Tatiana pela poesia, e a obra chama
atenção pela qualidade e também por sua capa, uma bela foto assinada pelo
fotógrafo Tiago Molinos. Além da sessão de autógrafos, a noite terá performance poética e musical com a artista Fernanda Carvalho Leite e com o músico Sérgio Rojas.
DIVULGAÇÃO

Cristina Dell´Amore e Lize
Jung em um dos momentos
do concorrido coquetel.
Jane Medeiros com Célia Jezler,
que veio especialmente a Porto
Alegre para participar dos drinques
que marcaram a inauguração da Le
Lis Blanc no BarraShoppingSul.

N Fernanda Kroeff e Julio

Saldanha estiveram em
Punta del Este e receberam
os amigos Monica Pontes
Ribeiro e Alberto Salte em
seu bonito apartamento no
balneário uruguaio.

Maria Alice Macedo
entre Laura e
Christophe Benest
participaram dos
drinques no Teatro do
SESC. Além dos
espetáculos teatrais, o
festival terá
programação paralela
com oficinas, palestras
e workshops, que
também deverá reunir
muitos interessados.

Raro nu

N Entre as obras escolhidas por Jorge Karam para a Coletiva de Ou-

tono de sua Sala de Arte deste ano está um raro nu feminino de Aldo
Locatelli. Trata-se de um óleo sobre tela, de 1952, que pode ser conferido a partir desta sexta-feira, junto com trabalhos de outros grandes
mestres da pintura tradicional, ponto forte da galeria da Bordini.

