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Comandante Nádia,
com a primeira-dama de Porto
Alegre, Tainá Vidal, e
Cris Azambuja

Aline Salles e o esilista
Vol Fioravante
colaboraram com a causa

Passarela
solidária
Diva
O espetáculo inédito Bibi, uma vida em musical, escrito por Artur Xexéo e Luanna Guimarães, sob direção
geral de Tadeu Aguiar, chega a Porto Alegre. A montagem terá curta temporada no Theatro São Pedro, de 27
a 29 de setembro, e já está com ingressos à venda. Em
cena, a atriz paulistana Amanda Acosta vive Bibi Ferreira, contando a história familiar, profissional e amorosa da grande artista, falecida em fevereiro.

Duelo à mesa

MARIANA CARLESSO/JC

O Clash of Chefs é um jantar harmonizado superdescontraído e cheio de experiências incríveis. Em um local inusitado com todos os pratos e harmonizações
incluídos. A primeira temporada conta
com sete duelos. A terceira edição da deliciosa competição será no dia 26 de julho,
no Bistrô do Margs. Os participantes serão os chefs Thiago Gatto, ex-participante do Masterchef Brasil, e Carlo Mota. A
noite promete!

Cinema nacional
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Soia Azevedo conferiu a nova
hamburgueria, na Cidade Baixa

fotolegenda

Inaugura, amanhã, na Cinemateca
Capitólio Petrobras, a exposição Cartazes:
uma história do cinema brasileiro, que
acompanha os principais fatos da história
do cinema brasileiro entre 1928 (ano da
inauguração do Cine-Theatro Capitólio) e
2018 (quando o prédio onde hoje está sediada a Cinemateca Capitólio completou
seu 90º aniversário). A mostra tem curadoria de Alice Trusz, concepção visual da
designer Tatiana Sperhacke e expografia
a cargo de Andreia Vigo.

Fernando Duarte
Marins, Maurício
Moi e Carlos Henrique
de Abreu receberam
convidados na
inauguração da Los
Tres Burger
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Thamires Brum e Fabricio Paz no desile no Shopping Total

O Shopping Total foi palco do Desfile Solidário da Campanha do Agasalho Esquenta
Porto Alegre – uma ação especial de arrecadação com o propósito de aumentar as doações e
alcançar a meta de 270 mil peças. Na passarela, estiveram personalidades porto-alegrenses que desfilaram com roupas próprias e dos
lojistas do shopping, que foram doadas para
a ação. Entre eles: a primeira-dama, Tainá
Vidal; a estilista Carina Brendler; a jornalista
Kelly Matos; e o estilista Vol Fioravante.

múltiplas
O Já circulam os convites para o cumpleaños
de Luiz Jacintho Pilla, que vai comemorar sua
troca de idade no dia 6 de agosto. A noite
festiva será no Scantinato di Peppo, que
promete estar com lotação máxima.
O Pedro De Cesaro, presidente do IEE,
participou como palestrante do FreedomFest
2019, em Las Vegas, no painel Triunfo ou
tragédia: a América Latina adotará o modelo
venezuelano ou chileno?
O O cantor Moraes Moreira sobe ao palco do
Theatro São Pedro, nesta quinta-feira, com o
show Música e Poesia. Na apresentação solo e
em formato mais intimista, o artista apresenta
seus grandes sucessos.
O Hoje e amanhã, a chef Juliana Corrêa
retorna com duas edições especiais da sua
aula de culinária, o Cook Experience. Ambas
as experiências acontecem na Casa Bordini, no
bairro Auxiliadora.

