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CORREIO DO POVO

Artes plásticas perdem Alice Soares
Renomada artista gaúcha será enterrada hoje. Já nos EUA, morreu o cantor Bobby Short, aos 80 anos
s artes plásticas do Rio Grande do Sul estão
de luto. A artista plástica Alice Soares morreu
A
ontem, vítima de embolia pulmonar e parada cardíaca no Hospital Moinhos de Vento. Nascida em
Uruguaiana em 17 de julho de 1917, foi uma das

A figura de meninas se tornou marca da obra da artista

AFP / CP denador do Projeto Enartes,
mais reconhecidas artistas gaúchas. A
imagem da infância, representada pela
mesmo prestes a fazer seus
figura de meninas, foi se firmando em
88 anos, ela costumava deseu trabalho desde 1964 e acabou por se
senhar diariamente até ser
tornar uma característica de sua obra. A
internada. “Ela era uma
artista também foi professora no Institupessoa muito doce, que vai
to de Artes da Ufrgs, presidente da Assodeixar uma grande lacuna.
ciação Rio-Grandense de Artes Plásticas
As meninas que ela fazia reFrancisco Lisboa, em
presentavam muito dela
1963, e fundadora e primesma”, comenta. O corpo
meira diretora da Escode Alice será sepultado hoje
linha de Artes da Ufrgs,
no Cemitério João XXIII, em
em 1964.
Porto Alegre, às 16h.
Ao lado de sua amiga
Outra perda do mundo
e colega Alice Brueggedas artes foi a do cantor
mann, já falecida, tiveamericano Bobby Short, a
ram um ateliê juntas,
personificação do estilo e
no qual trabalharam
sofisticação de Nova Iorque,
Alice Soares
por 42 anos, localizado
que se apresentou ao piano
na rua Riachuelo, 1450, onde receberam
no Hotel Carlyle por mais
uma placa honorífica por iniciativa da
de 35 anos. Ele morreu onSedac e da Ufrgs em 1998. As duas são Cantor Bob Short (D) morreu ontem tem, aos 80 anos, de leuceconsideradas pioneiras na profissionalização das mia. Ele gostava de interpretar canções de mesartes plásticas no Rio Grande do Sul. Segundo o tres como Cole Porter e Duke Allington. Short foi
seu amigo e colega Adair Ferreira de Souza, coor- indicado ao Grammy duas vezes.

Lançamentos literários hoje em Porto Alegre
Dois eventos literários são atrações desta terça-feira. Oito autores
lançam o selo próprio Casa Verde
com a coletânea “Fatais”, às 19h, no
Jardim Lutzenberger da Casa de
Cultura Mario Quintana (Andradas,
736). Os textos são assinados por
Caco Belmonte, Flávio Ilha, Laís
Chaffe, Luciana Veiga, Marcelo
Spalding, Luiz Paulo Faccioli, Filipe
Bortolini e Christina Dias. O grupo,
que se reúne desde junho de 2004,
já está trabalhando em um novo
projeto. “Contos de bolso”, com publicação prevista ainda para este semestre, que reunirá mini e microcontos dos oitos escritores e de autores convidados pelo Casa Verde.
Também na CCMQ, na Sala Maurí-

cio Rosemblatt, 19h, será lançado o
livro “Pai nosso, estarás no céu?”,
estréia como novelista de Zoleva Felizardo (Editora Rígel), sobre uma

trama familiar.
E na Palavraria Livraria Café
(Vasco da Gama, 165), às 19h, Rafael Guimaraens autografa “TragéFERNANDA DAVOGLIO / ESPECIAL / CP dia da Rua da Praia:
uma história de sangue, jornal e cinema”
(editora Libretos). O livro apresenta, em forma de romance, o desastrado assalto ocorrido na Rua da Praia, em
setembro de 1911, feito
por quatro imigrantes
russos, com direito a
perseguição policial e
de populares e se torno
alvo de disputa entre os
jornais da época.
Autores do livro ‘Fatais’ autografam hoje na CCMQ

Comemorações no TSP
Hoje, a partir do horário das 11h, os responsáveis
pelo Theatro São Pedro (Praça da Matriz, s/no) recebem a imprensa para comemorar os 30 anos de
Eva Sopher à frente da sala de espetáculos. Também
estarão sendo comemorados os dois anos do início
das obras do Multipalco e, ainda, a adesão de três
novos parceiros para a obra deste grande projeto.

Os novos projetos do Dado
No ano em que completa 10 anos, o empreendimento
Dado Bier realiza um encontro com a imprensa para
apresentar o seu histórico do empreendimento. Além
disso, o empresário Eduardo Bier Correa, o Dado, estará apresentando seus novos planos e projetos para serem realizados neste ano. O encontro entre o empresário
e imprensa será realizado na Fábrica de Cerveja, no DC
Navegantes (Frederico Mentz, esquina Rua dos Eventos).

Samara está de volta para assustar sua tela
A ação de “O chamado 2” (“The ring 2”) se passa seis meses depois
do que aconteceu no primeiro filme. Disposta a esquecer as lembranças assustadoras de Samara e sua amaldiçoada fita de vídeo, Rachel
Keller (Naomi Watts) se muda como filho Aidan de Seattle para uma
pequena comunidade litorânea de Astoria, no estado norte-americano
do Oregon. Este é o ponto de partida de “O chamado 2”, produção da
United que chega esta semana aos cinemas de Porto Alegre. A fita tem
pré-estréias a partir de amanhã e estréia na quinta-feira com direção
do japonês Hideo Nakata que também dirigiu “Ringu” e “Ringu 2 ”, títulos que deram origem às duas produções americanas. Simon Barker, David Dorfman e Emily VanCamp estão no elenco da fita que narra como Rachel descobre um crime local associado a uma fita de vídeo
e comprova que a “lambisgóia” Samara ainda não esgotou sua sede de
vingança e pretende continuar o seu ciclo de terror.
Sede de vingança em novo horror no cinema

Painel
LIVRO — Convidado para a XII
Bienal Internacional do Livro do
Rio de Janeiro, em maio, o
francês Marc Levy está no topo
dos mais vendidos na França.
Desbancou, com seu “La
prochaine fois”, inclusive Dan
Brown com seu “Código Da Vinci”. O primeiro livro de Levy, “E
se fosse verdade”, já vendeu
mais de um milhão de exemplares e teve seus direitos comprados por Steven Spielberg.
POESIA — Os poetas Fabrício
Carpinejar, Tom Madalena e
Flávio Luís Ferrarini participam
hoje, às 19h30min, na Livraria
Cultura (Tulio de Rose, 80), de
mais uma edição do projeto Varal de Letras. Presente também o
jornalista Eduardo Lanius.
ROCK — O Rock no Cinema Especial, na Sala P. F. Gastal da
Usina do Gasômetro traz hoje,
às 21h, a banda Os Hipnóticos.
Serão projetadas imagens de
filmes clássicos de terror como
“Drácula” e “Nosferatu”, editadas por Felipe Diniz.
COLETIVA — A Galeria Gravura
de Arte (Corte Real, 647) inaugura hoje, às 20h, a mostra coletiva “Atlântida Arte em Porto Alegre”. Estarão expostos trabalhos
de todos os artistas que participaram do ciclo de exposições na
praia. Entre eles, Alice Soares,
Corali Cardoso e Esther Bianco.
TEATRO — O projeto Sempre às
Terças, no Anfiteatro Padre
Werner da Unisinos, em São
Leopoldo, apresenta hoje, às
18h, a peça “Pois é, vizinha...”,
adaptação dirigida e protagonizada por Deborah Finocchiaro. A
montagem é sucesso já há 12
anos, com 400 apresentações.

O mundo recebe hoje o novo livro de Paulo Coelho

Coelho: lançamento certeiro

“Espero não decepcionar as pessoas envolvidas nesse megalançamento, mas isso não me assusta porque as pessoas estão conscientes de
seus riscos”. Foi assim que o escritor Paulo Coelho se referiu ontem ao lançamento de seu mais
novo trabalho, “O Zahir”. O livro ganha lançamento mundial hoje e já vem, como não poderia
deixar de ser, associado a impressionantes
números. A edição brasileira, de responsabilidade da Rocco, chega a marca de 320 mil exemplares em primeira tiragem. Em todo o mundo
serão comercializados mais de 8 milhões de ex-

emplares, em 36 línguas e em 60 países. Para
ajudar (como se precisasse), chamadas estão
sendo veiculadas por grandes emissoras de TV
como a BBC e CNN, além de anúncios em cinemas na Inglaterra e no metrô de Tóquio.
O livro tem, como protagonista, um escritor
que se consagra depois de percorrer o mítico caminho de Santiago de Compostela, na Espanha,
e escrever uma obra a respeito do assunto.
Parece familiar? É sim autobiográfico. “É uma
reflexão sobre mim mesmo, mas na qual não
procurei enviar nenhum recado”, diz o escritor.

RÁDIO GUAÍBA
Telefone do ouvinte: (51) 3299-0720
jornalismo@radioguaiba.com.br
6h – BOM-DIA
7h30min – FLÁVIO ALCARAZ GOMES
REPÓRTER: presença do procurador-geral do RS, Roberto Bandeira Pereira. (9h
– CORRESPONDENTE PORTOCRED)
9h55min – AGENDA ESPORTIVA
10h05min – AGORA: entrevista com a
procuradora-geral do município de Porto
Alegre, Mercedes Rodrigues.
11h05min – JORNAL DA MANHÃ
12h05min – TERCEIRO TEMPO: os ouvintes podem participar do programa pelo
telefone (51) 3215-6340 ou pelo fax (51)
3215-6315.
13h – CORRESPONDENTE PORTOCRED
13h15min – ESPAÇO ABERTO: a participação da vereadora Sofia Cavedon
(PT).
14h30min – GUAÍBA REVISTA: o diretor-superintendente do Hospital Banco de
Olhos, dr. Antônio Quinto Neto e o Dia de
Conscientização da Doação de Córneas
na Capital.
16h05min – JORNAL DA TARDE
17h05min – REPÓRTER ESPORTIVO
18h05min – CORRESPONDENTE PORTOCRED
19h – A VOZ DO BRASIL
20h – CORRESPONDENTE PORTOCRED
20h10min – PLANTÃO ESPORTIVO
22h30min – ÚLTIMO TOQUE
23h – JORNAL DA NOITE
0h – NOTURNO GUAÍBA: com Juan D’Arienzo & Alberto Castilho.
1h – A MÚSICA DA GUAÍBA
5h – GUAÍBA RURAL

MÚSICA
CLAYTON — No Chalé da Praça XV
(praça XV de Novembro, s/nº), às 19h.
JOÃO VILA VERDE — Na Cia. Sanduíches (Getúlio Vargas, 1430), às 21h.
TERÇA MACANUDA — Estância de São
Pedro (João Alfredo, 387), às 21h.
NANCY ARAÚJO E EDUARDO SOLARI
— No Café Concerto Majestic da CCMQ
(Andradas, 736), às 21h30min.
MARIA LUIZA BENITEZ — No Variettá
Bistrô (Shopping Praia de Belas), às 21h.
SMOOTH — No Mercato Jazz (Hilário Ribeiro, 287), às 22h. Jazz e blues.
THE BACK ROAD — No Sargent Peppers (Dona Laura, 329), às 22h30min.
ESPECIAL CREEDENCE — No 8 1/2 Bar
(Aureliano Figueiredo Pinto, 984), às
23h30min. Banda Credentials.
BACK ON THE ROAD — John Bull Pub
Poa (Cristóvão Colombo, 545), às 22h.

TEATRO
O COELHINHO DA PÁSCOA EM APUROS — Na Sala Lili Inventa o Mundo da
CCMQ (Andradas, 736), de terças a sextas, às 10h e às 15h. Agendamento para
escolas no telefone 3225-7134.

EXPOSIÇÃO
FERNANDO DUVAL — Na Galeria Augusto Meyer (Rua dos Andradas, 736),
até 3 de abril. Telas mostram seres do
planeta Fahadoika. Visitação de terças a
sextas, das 9h às 21h, e sábados, domingos e feriados, das 12h às 21h.
MÁSCARAS — No Studio Stravaganza
(Olinto de Oliveira, 66), até 23 de junho.
Mostra com 30 máscaras criadas por Luiz
Henrique Palese e utilizadas em espetáculos da Cia. Stravaganza. Visitação de
terças a quintas, das 20h às 22h.
FLYING CARPET — No Margs (Praça da
Alfândega, s/nº), até 27 de março. Obras
de pequenas dimensões de artistas plásticas de 24 países. Visitação de terças a
domingos, das 10h às 19h.

OUTROS
CINEMA — Seminário roteiro e curta-metragem, hoje, dia 22, às 19h, na CCMQ
(Andradas, 736), com entrada franca.
ROTEIRO — Oficina de roteiro cinematográfico com Gilson Vargas, Fabiano de
Souza e Gustavo Spolidoro terá início dia
9 de abril. Telefone: 3227-9564.
REGÊNCIA — Seleção para professor
substituto de regência coral da Ufrgs. Inscrições até dia 23 de março. Informações
no site www.prograd.ufrgs.br.
ARTES — Curso de decoração e desenho de interiores no Criart. Informações
no site ww.criart.com.br ou pelo telefone
3225-3132.

DECLARAÇÃO — Os ministros
da Cultura de Brasil, Espanha e
França assinaram ontem, em
Paris, uma declaração conjunta
sobre a diversidade cultural.
Nela, os ministros avaliaram que
o texto da futura Convenção Internacional sobre a Proteção da
Diversidade dos Conteúdos Culturais e Expressões Artísticas
deve reconhecer a especificidade
e a natureza dos bens e serviços
culturais.

