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A qualidade

que mais admiro
nos escritores
consagrados é a sua grandeza em
abrir caminho aos novos talentos.
Exemplo disso foi a sessão de lançamento e autógrafos da mais recente obra de Luiz Coronel, “Quirelas & Cintilações”, e do livro de
estreia de Tatiana Druck, “Par e Ímpar”, que movimentou expressivo
número de nomes conhecidos,
que se reuniram, na noite de segunda-feira, no Cafe de La Musique, para prestigiar os autores. É
de Tatiana Druck essa revelação:
Tenho dois olhos/ Um é para ver o
que eu gosto/ O outro, cerrado, eu
empresto pro resto.

Clóvis Duarte e
Valeska Nagelstein:
lançamentos literários
no Cafe de La Musique.

SUL

Tatiana Druck e
Luiz Coronel

Paulo Raymundo Gasparotto, por iniciativa do vereador Nelcir Tessaro, receberá, dia 30, o título de Cidadão Honorífico de Porto Alegre. Uma justa homenagem que já deveria ter sido prestada há
muito tempo. Gasparotto é uma das principais referências do colunismo social brasileiro, cuja cultura geral e inigualável conhecimento sobre a história das artes acrescem invejável conteúdo
nos textos que atualmente publica em sua coluna diária de O Sul.
Por certo, uma grande e seleta plateia se fará presente na cerimônia que acontecerá, às 17h, no plenário da Câmara Municipal.
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técnico José Aroldo
Arataca não cabe em
si de contentamento. E
não é por pouco.
Acontece que a Sogipa está com três nomes do
seu atletismo confirmados
nos Jogos Olímpicos da Juventude, que acontecerão em
Cingapura, de 14 a 26 de
agosto. Os atletas sogipanos
convocados pelo Comitê
Olímpico Brasileiro são: Ioran
Etchechury, salto com obstáculos; Felipe Hickmann, salto
em altura; e Saionara Pavanatto, arremesso de peso.

Carla Ramos e Márcia
Pilla do Valle nos
salões do Juvenil.

F
Cibele
Marcondes
e Luciana
Alves na
AABB.

V

ale a pena conferir, amanhã, o lançamento da
exposição coletiva “Santíssimos”, na Florense
da Av. Goethe, 125. O sucesso do projeto dos
15 artistas plásticos gaúchos, que desenvolveram seus trabalhos com base em figuras de
santos, será comemorado em forma de brunch, a
partir das 11h. Integram a mostra os nomes de Eliane Santos Rocha, Vera Lannes e Lu Borghetti.

alta pouco mais de uma
semana para que o público da AABB, como de
resto os fãs que o artista
conquistou em Porto Alegre ao longo de sua carreira,
reencontrem-se com Jair Rodrigues e sua carismática irreverência. Antes do show, que
será o presente de aniversário
do clube da Cel. Marcos pela
passagem de seus 67 anos, os
convidados provarão as delícias elaboradas pelo chef Airton Strogulsky. Depois, sob os
toldos que cobrirão os jardins,
a festa vai rolar por conta da
seleção musical especialmente preparada pelo DJ Claudinho Pereira. Os convites individuais valem muito mais, mas
estão sendo comercializados
por apenas R$ 80 para sócios e
R$ 120 para não associados.
Faça reservas pelo telefone
(51) 3243-1041.

esde o último
dia 8, a noite de
Porto Alegre está experimentando um novo sotaque musical. Tudo
por conta da inauguração da casa noturna Farm’s, cuja proposta é botar os gaúchos na balada sertaneja. A par de sua localização privilegiada
– no terraço do Shopping Total, o empreendimento oferece
alternativas de amplos espaços e diversidade de ritmos,
além, é claro, de
shows de duplas sertanejas que interpretam os principais sucessos do gênero.

Elegante, Lélia
Souza brindou a
nova idade do
GN Gaúcho.

Christiane Casagrande
celebrando no União.

A

manhã, o público de paladar refinado tem encontro marcado no Salão
Cristal do Lindóia TC, onde acontecerá o tradicional jantar da Comenda do Pepino. A partir das 21h, o festival de
sabores terá início, disputando
atenção com a Orquestra de
Metais São João e os agitos do
DJ Duda. Para adquirir convites,
no valor de R$ 50 individualmente, ligue (51) 3017-4422.

