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 Amanhã, 12 de outubro, é o Dia das Crianças – e também dos pais e fi lhos. A quarta-feira será marcada por várias atividades dedicadas 

ao público infantil e que podem ser acompanhadas em família. As dicas incluem teatro, concerto, música e muita recreação
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Opções para a criançada

‘Eu ilustro Urbim’

A exposição reúne tra-
balhos de diversos artis-
tas que ilustraram obras 
do escritor infantojuve-
nil Carlos Urbim (1948 – 
2015), como Clô Barcel-
los, Eduardo Vieira da 
Cunha, Eloar Guazzelli 
e Laura Castilhos. 

* Na Pinacoteca Rubem Ber-
ta (r. Duque de Caxias, 973). 
Visitação até 18/11

‘Varig 
Experience’
O antigo Douglas DC-3, 
da Varig, estará aberto 
para visitação de crian-
ças acompanhadas de 
seus pais. Também ha-
verá atividades especiais 
para o público infantil 
no avião restaurado. 

* Na  av. dos Estados, 111, 
das 12h às 18h, com entra-
da franca. 

Rua das 
Crianças
O projeto, do Meme 
Santo de Casa, trans-
forma a rua num es-
paço de recreação, 
com atividades cir-
censes, brincadeiras 
antigas e pinturas 
na calçada. 

* Na rua Lopo Gonçal-
ves, 176. A partir das 
14h, com entrada franca. 

Clássicos do acervo do Margs
O Margs (Praça da Alfândega, s/no) inaugura hoje a mostra 
“Artistas estrangeiros na coleção do Margs”. Um dos destaques 
é a pintura “A Imigrante”, de Luigi Grady (1860-1949). A mostra 
fica em cartaz até 13 de novembro |  DIVULGAÇÃO

A Orquestra Sinfônica de 
Porto Alegre faz hoje o con-
certo de encerramento do 
7a Encontro Internacional 
de Flautistas do RS. A apre-
sentação começa às 20h30, 
no Salão de Atos da UFRGS 
(av. Paulo Gama, 110), com 
ingressos a R$ 20. 

O concerto terá a parti-
cipação da flautista italiana 
Elena Cecconi, professora 
na Academia de Música de 
Gênova. Sob a regência do 
maestro Evandro Matté, ela 
interpreta os solos do “Con-
certo para flauta e orques-
tra”, do também italiano 
Saverio Mercadante (1795-
1870). A apresentação se 
completa com as obras aber-
tura de “La Gazza ladra”, 
ópera de Giacomo Rossini 
e a suíte sinfônica “Schehe-
razade”, de Nikolai Rimsky-
-Korsakov.  METRO POA

Concerto. 
Ospa recebe 
flautista 
italiana

Elena Cecconi
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1
Concerto para 
as crianças
O tradicional Concer-
to de Dia das Crian-
ças, com a Orquestra 
Unisinos Anchieta, te-
rá as participações 
dos grupos Caixa do 
Elefante, Circo Híbri-
co e Vida com Arte. 

* No Teatro do Bourbon 
Country, às 17h. Ingres-
sos grátis na rede Zaffari

5
Teatro na 
Casa de Cultura
Duas peças de teatro 
têm apresentação neste 
Dia das Crianças: “Pum! 
Histórias Mal Cheirosas”, 
da Makki Produções, co-
meça às 15h; “O Maior 
Menor Espetáculo desta 
Face da Terra, da Cia Cir-
co de Bolso, será às 17h.  

* No Teatro Bruno Kiefer (r 
dos Andradas, 736). R$ 40. 

3
‘O Sítio da 
Amizade’
A Orquestra de Caxias 
do Sul interpreta a pe-
ça do maestro português 
Jorge Salgueiro, uma fá-
bula sobre a amizade en-
tre animais. Participa-
ções de Simone Rasslan 
e do grupo vocal infantil 
Passarinhando.

* No Theatro São Pedro, 
às 11h. R$ 70. 


