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 l Adolescer: no Teatro da 
Amrigs (Ipiranga, 5.311), terça, 
às 20h30min. De R$ 30,00 a  
R$ 60,00.

 l Exposição: abertura de Ca-
maleoas contra o câncer, com 
fotografias de Gerson Turelly, no 
Centro Histórico Cultural Santa 
Casa (Independência, 75), terça, 
às 19h. Entrada franca.

 l Festa Nacional da Música: 
show com a banda Nec, no Par-
que Redenção (João Pessoa, s/nº), 
quarta, a partir das 14h30min. 

Gratuito.
 l Infantil: espetáculo Pum! His-

tórias mal cheirosas, às 15h, e O 
maior menor espetáculo desta 
face da Terra, às 17h, no Teatro 
Bruno Kiefer da Casa de Cultura 
Mario Quintana (Andradas, 736), 
quarta. De R$ 15,00 a R$ 40,00.

 l Concerto de Dia da Criança: 
com a Orquestra Unisinos Anchie-
ta e os solistas Carlos Rodriguez e 
Elisa Machado, no Teatro do Bour-
bon Country (Túlio de Rose, 80), 
quarta, às 17h. Entrada franca.
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Das letras às imagens

Para celebrar a obra do escritor Car-
los Urbim (1948-2015), foi escolhida para 
a inauguração de uma exposição em sua 
homenagem uma data cara ao seu públi-
co. Nesta quarta-feira, Dia da Criança, 
abre, na Pinacoteca Ruben Berta (Duque de 
Caxias, 973), a mostra Eu ilustro Urbim, a 
partir das 18h.

A promoção reúne obras de 11 artistas 
que ilustraram os livros do autor, tornando 
possível conferir o processo de criação a par-
tir dos originais, antes de serem produzidos 
em livro. Organizada pelo Projeto Kombina, 
a atração é composta por trabalhos de Carla 
Pilla, Claudia Sperb, Clô Barcellos, Eduar-
do Vieira da Cunha, Eloar Guazzelli, Gus-
tavo Nakle, Laura Castilhos, Luiz Eduardo 
Achutti, Maria Tomaselli, Rodrigo Rosa e Zo-
ravia Bettiol.

A mostra é composta ainda por uma série 
inédita de retratos de Carlos Urbim clicadas 
pelo amigo e fotógrafo Gilberto Perin. Das 
9h às 18h, a visitação vai até 18 de novem-
bro, acompanhando a 62ª Feira do Livro de 
Porto Alegre. Também serão realizadas ofi-
cinas de arte com Zizi Paz e Mauricio Alves. 
Além disso, Kombi Carlos estará presente, 
exibindo o livro único Avô aprendiz, escrito à 
mão e ilustrado pelo próprio homenageado.

GILBERTO PERIN/DIVULGAÇÃO/JC

Retratos do autor integram mostra Eu ilustro Urbim

Ao som da tolerância
A fábula sinfônica O sítio da amizade tem sessão, nesta quarta-feira, às 11h, no Theatro São Pedro 

(Praça Marechal Deodoro, s/nº). O maestro português Jorge Salgueiro, autor da obra, rege a Orquestra 
Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul (Osucs). Com direção de Miguel Pernes, fundador e diretor 
artístico e pedagógico da Foco Musical e da Orquestra dos Brinquedos de Lisboa, o grupo promove um es-

petáculo de formação de plateia.
Com participação de Simone Rasslan, como 

narradora, e do grupo vocal infantil Passari-
nhando, dirigido por ela, a obra é uma fábula na 
qual as personagens são animais representados 
por instrumentos da orquestra. Com música de 
Jorge Salgueiro sobre poema de João Aguiar, a 
Canção da amizade tornou-se um clássico, sendo 
uma das canções mais conhecidas e reproduzidas 
no universo escolar de Portugal.

A solidariedade e a tolerância são os valores 
trabalhados em O sítio da amizade, através da 
história comovente de um elefante que é rejeita-
do pelos outros animais por ser diferente. Ingres-
sos na bilheteria do local de R$ 10,00 a R$ 70,00.

THEATRO SÃO PEDRO/DIVULGAÇÃO/JC

Fábula sinfônica O sítio da amizade no Theatro São Pedro

Via das crianças
Nesta quarta-feira, das 14h 

às 19h, acontece o projeto Rua 
da criança, do Meme, na via 
Lopo Gonçalves, bairro Cida-
de Baixa. O dia terá atividades 
circenses, pinturas na calçada, 
brincadeiras, a Palhaça Mar-
motta, entre outras. Durante 
toda a tarde, haverá também 
distribuição de pipoca, pirulitos, 
balas, suco e brinquedos. A pri-
meira edição do projeto ocorreu 
em 2010. A entrada é franca.

O 2º Festival de Cerveja Artesanal & Food Truck do Grêmio 
Naútico União lotou sua sede Alto Petrópolis. O clima colabo-
rou para aumentar a sede e abrir o apetite, criando uma boa 
desculpa para provar vários tipos da bebida e dos comes du-
rante os dois dias de festa, nos quais os copos disponibilizados 
pelo clube, eco friendly, fizeram muito sucesso. Em paralelo, 
rolou o torneio de beach tennis, com grande público na assis-
tência. Por isso, um repeteco do evento na quadra de areia ain-
da neste ano não está fora de cogitação.

Comer e beber
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Alexandre 
Rocha e 
Gabriela Borges 
no evento 
que celebrou 
a cerveja 
artesanal

Thaiani Castilhos 
e Luciane Zanatta 
numa pausa 
entre os brindes 
e os petiscos do 
festival

Tiovana Bencke 
entre Neida e 
Francisco Schmidt, 
presidente do União

Cláudia Costa 
acompanhou a 

movimentação na 
quadra de beach 

tennis

Marjori Michelin - interina

ESPORTE É O QUE NOS UNE.
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