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Olha Só Confira mais informações, 
fotos e conteúdos no nosso 
blog no site do Jornal do 
Comércio acessando através 
deste QR Code. Confere que 
vai estar tudo lá.

Ou você pode ir direto 
para a nossa playlist 
no YouTube e conferir 
vídeos exclusivos 
sobre entretenimento 
e cultura.

 LUIZA PRADO/JC

José Francisco 
Alves no 
lançamento 
do seu livro

CLAUDIO MORAES/DIVULGAÇÃO/JC

Solaine Piccoli e Laura Pires Guerra

GILBERTO PERIN/DIVULGAÇÃO/JC

Laçador após 
a restauração

 LUIZA PRADO/JC

Gilberto Perin e Gilberto Schwartsmann

CLAUDIO MORAES/DIVULGAÇÃO/JC

Marco Tarragô, Sérgio Pacheco, Vera Bernardes, Nelma Wagner Gallo e Silvana Meneghini

PETCI PEDRON/DIVULGAÇÃO/JC

Araci Esteves, 
atriz gaúcha 
homenageada 
em Gramado

 O O MenuPOA da ACPA de hoje, dia 14 de junho, irá receber Patrícia Tschoep-
ker, Camila Borelli e Pedro Valério, no bate-papo mediado por Luiz Camargo, 
com o tema 4º Distrito: Sonho ou Realidade, a partir das 12h, no Palácio do 
Comércio, Centro de Porto Alegre.

 O A exposição Diagnosis – Reflexões sobre Arte, Medicina e Saúde, estará 
em cartaz na Casa da Memória Unimed Federação/RS, a partir do dia 24 de 
junho, com obras de vários artistas visuais, em comemoração aos 50 anos da 
Unimed e três anos da Casa da Memória.

 O Também nesta terça-feira, a marca gaúcha St.Trois, especializada em moda 
em couro, estará lançando a sua Coleção Savage Fall Winter 2022, de alto in-
verno, na rua Cel. Bordini, celebrando os 10 anos da grife.

O que vem por aí

Memória Escultural de Porto Alegre

Liga solidária

Congresso na Serra

FESTIVAL 
DE CINEMA

Com 1.900 imagens, mais de 400 páginas, textos e informações precisas, a publica-
ção A Escultura Pública de Porto Alegre – Obra comemorativa/Porto Alegre 250 Anos, 
de autoria de José Francisco Alves, teve lançamento no sábado que passou, na Casa 
da Memória Unimed Federação/RS. A riqueza de detalhes e a qualidade das imagens 
e informações tornam a obra um dos exemplares mais completos sobre a estatuária 
da Capital. Embasado nas pesquisas e dedicação do autor ao tema, que se debruçou 
sobre fatos históricos, documentos, entrevistas e publicações legais, o resultado é um 
documento valioso sobre a memória escultural da cidade com detalhes e histórico de 
suas produções. A edição é um lançamento da Unimed e Sidi Medicina por Imagens.

O Atelier Solaine Piccoli recebeu 
na semana que passou os estilis-
tas que irão vestir as candidatas 
ao Glamour Girl e Glamour Friend 
2022, no desfile intitulado Liga So-
lidária, que será realizado em 24 
agosto, no salão nobre da Catedral 
Metropolitana de Porto Alegre. As 
15 candidatas foram sorteadas 
entre os profissionais da alta cos-
tura gaúcha, como Solaine Piccoli, 
Marco Tarragô, Silvana Meneghini, 
Sérgio Pacheco, Adriana Kavietz, 
Juliana Sanmartin, Carlos Bacchi 
e Felipe Veiga Lima, entre outros, 
que vestirão cada um, duas meni-
nas na noite em benefício da Liga 
Feminina de Combate ao Câncer 
de Porto Alegre. 

Entre os dias 1º e 3 de julho 
próximo ocorrerá no Hotel 
Serra Azul, em Gramado, o XX 
Congresso de Direito Tributário 
em Questão, organizado pela 
Fundação Escola Superior de 
Direito Tributário – FESDT. Mariana 
Porto Koch, vice-presidente da 
fundação, e o advogado Laury 
Ernesto Koch, ambos sócios 
do Koch Advogados, estarão 
presentes ao encontro.

A organização do Festival de Cinema de Gramado anunciou esta 
semana os nomes dos primeiros homenageados da 50ª edição do 
evento, que ocorrerá entre os dias 12 e 20 de agosto, em Gramado. 
A atriz gaúcha Araci Esteves e o diretor Joel Zito Araújo, importantes 
figuras do audiovisual brasileiro, receberão os Troféus Cidade de 
Gramado e Eduardo Abelin, respectivamente.


