
TIRAR DAQUI

ÁRIES — Suas avaliações sobre
companheirismo e amizade pode-
rão ser alteradas nesta fase de mu-

danças. Mais confiança na intimidade.

Mostra coletiva
A mostra coletiva “Insulares”

pode ser conferida, até 10 de ju-
nho, nas salas Xico Stockinger e
Sotero Cosme da CCMQ (Andra-
das, 736). Idealizada pelo Museu
de Arte Contemporânea do Rio
Grande do Sul (MAC/RS) busca
ampliar a visibilidade da produ-
ção atual local, por meio de 95
obras e 56 artistas. Na imagem
ao lado o trabalho de Antônio Au-
gusto Bueno. Visitação de terças
a sextas, das 9h às 18h30min.
Aos sábados, domingos e feria-
dos, das 14h às 18h30min.

CLUBES
Thamara de Costa Pereira

tpereira@correiodopovo.com.br
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Cristina Justo, Lena Goes, Carmen Cabeda e Valderez Uebel na festa de
Carol Nunes

HORÓSCOPO

GÊMEOS — Seu comportamento se-
rá moldado pela sensibilidade.
Bom dia para empreendimentos de

lucro. Seja otimista na intimidade.

LEÃO — Disposição para estudo e
escritos. Muita habilidade em situa-
ções novas no trabalho. Cuidado

com o dinheiro. Satisfação íntima.

LIBRA — Mudança de opinião e no-
vos rumos na rotina. Dia de realiza-
ções significativas. Boa lida com di-

nheiro. Cuidado com carência afetiva.

SAGITÁRIO - Novos caminhos para
antiga relações e assuntos pes-
soais. Inesperada solução para pro-

blemas pendentes com seu dinheiro.

AQUÁRIO — Muitas surpresas, boa
posição nos interesses pessoais e
influências positivas nas finanças e

trabalho. Cuidado com a emotividade.

TOURO - Uma aura positiva e uma
maior acuidade mental aumenta-
rão suas chances de acerto no coti-

diano. Dia de mudanças de humor.

CÂNCER — Boas influências na lida
em família. Fase de afirmação no
trabalho, planos e aspirações ime-

diatas. Muito afeto na intimidade.

VIRGEM — Sendo mais cuidadoso
com as os desafios da rotina você
deverá resolver todos os proble-

mas. Seja mais prudente.

ESCORPIÃO — Com determinação e
firmeza você poderá participar de
forma positiva em novos fatos no

trabalho ou profissão. Muita emoção.

CAPRICÓRNIO — Boa realização na
lida com assuntos de família. Alte-
rações na rotina do trabalho e com

o seu dinheiro. Reconhecimento.

PEIXES — Influência de mais otimis-
mo na lida pessoal. Bons fatos nos
planos de trabalho. Retribua os pe-

quenos gestos de carinho recebidos.

MAX KLIM | www.maxklim.com

EDUARDO CONILL
conill@correiodopovo.com.br

Tati Portella — No Palco Gre-
co do Campus do Vale (Ben-
to Gonçalves, 7712), às
17h30min. Show com pita-
das de samba e soul, ao lado
de uma banda inteiramente
composta por mulheres.
Literatura — O professor
João Armando Nicotti minis-
tra o curso de Poesia Russo-
Soviética, voltado à produ-
ção literária do romantismo
russo à emigração soviética.
As aulas aos sábados, das
10h às 12h, na Livraria Ta-
verna (Fernando Machado,
370). Inscrições ver link:
http://bit.ly/CursoPoesia.

Poesia — O Prêmio Lila Ri-
poll de Poesia, instituído
pela Assembleia Legislativa
do RS, está com inscrições
abertas até 30 de maio. É
voltado à poesia dedicada às
causas sociais e às questões
de gênero. Ver o site
www2.al.rs.gov.br/premios.
Artes Visuais — O projeto
Residência Braguay busca
criar condições de pesquisa
para artistas visuais nasci-
dos no RS. Além de receber
um aporte financeiro, os
dois artistas selecionados
contarão com verba para
expor os resultados de suas
pesquisas. Inscrições, até dia
7 de abril, pelo site
www.braguay.com.

Luana e
Gustavo Caleffi
com Déborah
Finocchiaro,

na Associação
Leopoldina

Juvenil
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Tiago e Simone
Thedy na AABB
Porto Alegre

Memórias compartilhadas
Entre os dias 4 e 20 de abril o Grêmio Náutico União receberá a

exposição itinerante “Memórias Compartilhadas: Uma viagem pelas
origens da ABE 1858”. A mostra é uma realização da Associação
Beneficente e Educacional, mantenedora do Colégio Farroupilha,
que completou 160 anos em 21 de março. A mostra ficará em car-
taz na Galeria de Artes do clube até o dia 20. Entrada gratuita.

Danças de Salão
Na Sogipa, estão abertas as inscrições para as aulas de Danças

de Salão ministradas pelo professor Guilherme Biegler. O curso reú-
ne diversos estilos e ritmos, no Salão Bremen, com um encontro
semanal, sempre nas terças-feiras, às 19h.

Coelhinho
O Coelhinho vai voltar, no dia 8 de abril, no Clube do Professor

Gaúcho. A Festa da Páscoa do clube de Ipanema será no próximo
domingo, a partir das 15h. Brincadeiras e guloseimas para deixar a
tarde divertida para adultos e crianças.

Aniversário
Diferentemente do que foi publicado nesta coluna, anteriormen-

te, a festa de aniversário do Grêmio Náutico União será no próximo
sábado, dia 7 de abril, com show da banda Blitz e jantar assinado
por chef Lúcio. A partir das 23h30min, a animação da pista de dan-
ça seguirá com a playlist de DJ Ivan Aune.

ARTE & AGENDA

n A partir de hoje, a TV Brasil
apresenta uma seleção de seis
grandes comédias produzidas
na extinta União Soviética. As
produções serão exibidas pela
emissora pública sempre às
segundas, às 23h45min, den-
tro da atração Cine Mundial.
Para a estreia foi escolhido o
filme "Tratoristas" (1939), do
diretor Ivan Pyryev. As outras
cinco comédias que integram a
programação são "As Aventu-
ras Extraordinárias de Mister
West no País dos Bolchevi-
ques" (1924), trama muda de
Lev Kulechov; "Circus" (1936),
comédia musical do diretor
Grigori Aleksandrov; o longa
"Volga Volga" (1938), do mes-
mo cineasta; e duas produções
do popular Leonid Gayday:
"Braço de Diamante" (1968) e
"12 Cadeiras" (1971).

direto ao ponto

Seis comédias russas
ganhamexibição

EXPOSIÇÃO

Exposição realizada pelo MAC/RS

Douglas Fischer — Café do
Margs (Praça da Alfândega,
s/n°), até 6 de maio. Fotos
trazem um registro da arqui-
tetura do edifício-sede da
Procuradoria-Geral da Repú-
blica, em Brasília. De terças
a domingos, 10h às 19h.
Ottöerg A.C — Espaço Cultu-
ral ESPM (Guilherme Schell,
268), até 2 de maio. Mostra
“Foi um Prazer Tê-lo a Bor-
do” apresenta obras do artis-
ta alemão, como a impressão
em papel de grafismos deixa-
dos em diversos suporte na
cidade. De segundas a sába-
dos, das 8h às 22h.

Armando Gonzales — Galeria
Bublitz (Vicente da Fontoura,
2600), até 14 de abril. Série
de pinturas do artista uru-
guaio. De segundas a sextas,
das 9h às 19h. Aos sábados,
das 10h às 16h.
Carlos Vergara — Bolsa de
Arte Porto Alegre (Visconde
do Rio Branco, 365), até 12
de maio. A mostra ‘Natureza
Inventada’ reúne série de
pinturas. De segundas a sex-
tas, das 10h às 19h. Sába-
dos, das 10h às 13h30min.
Maria Lídia Magliani — No
Foyer do Multipalco Eva
Sopher (Praça da Matriz,
s/n°), até 8 de abril. Pinturas
da artista. De terças a domin-
gos, as 14h às 18h.

OUTROS

FABIANO DO AMARAL

Remates
O cabanheiro de fibra — e boa pinta — Thiago Merck Reali está

convidando, com um belíssimo catálogo e belos animais, para os
remates que vão ao ar quarta próxima, 21h, em Esteio, no Bocal
de Ouro. Será o Remate da Carpe Diem, juntamente com as
cabanhas Mapocho, de Pelotas, e Passo da Laje, de Tupanciretã,
totalizando 40 lotes. A Carpe Diem, do Paulo e do Thiago Reali,
conquistou, no ano passado, tanto o Bocal de Prata como o Freio
de Prata.

Arte
n São, e sempre foram, espetaculares as pinturas de Ivan Pinheiro
Machado. Agora, teremos a oportunidade de conferir a produção
dele, de várias fases, na exposição que atende por “Volta ao Mundo
em 80 Quadros”. Aí, sim, será um deslumbramento ver o mundo
todo através dos pincéis dele. A mostra abre as portas às 19h de
quarta, na Galeria Gestual, ali na Lucas de Oliveira. É uma
exposição realmente imperdível.

n Gilberto Schwartsmann, presidente da Bienal, lidera a visita
guiada e a celebração, que vai acontecer na Praça da Alfândega, às
19h de quinta, dando a largada na 11 edição do evento – O
Triângulo Atlântico – que se inicia dia 6.
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