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QUINTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2ZERO HORA

1Porto Alegre celebra Programe-se
Outras atividades do ciclo
“Retratos da vida inteira”:
Seminário
■ No dia 7 de junho, o Teatro 

Bruno Kiefer será o palco de 
uma maratona de palestras e 
debates. Entre as principais 
atrações, estão os escritores 
Carlos Heitor Cony, Luis 
Fernando Veríssimo e Lya Luft. 
Inscrições a R$ 20 na CCMQ, 
na Livraria Acadêmica da 
PUCRS, na Siciliano do Praia 
de Belas Shopping e no site 
www.copesvlcultural.com.br. 
Informações: (51) 3221-7147.

Exposição
I O Margs vai abrigar a mostra 

Retratos da vida inteira. A 
exposição será aberta em 8 de 
junho e poderá ser visitada de 9 
de junho a 17 de julho. 
Informações: (51) 3227-2311.

Livro
■ No dia 8 de junho, será 

lançado, no Margs, o livro 
Caderno de pauta simples -A 
literatura de Eríco Veríssimo e a 
crítica, com artigos de autores 
nacionais e estrangeiros.

ir

Concerto no Theatro 

São Pedro abre hoje 

ciclo de homenagens 

a Eríco Veríssimo i

i

LUÍS BISSIGO Beethoven e Brahms. Colecionador de discos Mozart, Beethoven e Brahms para homena- 
de música erudita, o escritor também teria fei- gear o escritor, além de árias de Puccini e Ca
to incursões informais pelo canto lírico. O fato talani. O quinteto de Larsen, Jana Ludvickova 
é que a música teve reflexos inegáveis na casa (violino), Firmian Lever (viola), Adriane 
de Erico - o filho, Luis Fernando, é saxofonis- Savytzky (violoncelo) e Revital Hachamoff 
ta e o neto Pedro canta na banda Tom Bloch. (piano) recebe como convidada a soprano ar- 
- O meu avô tinha fama de bom cantor - gentina Sylvia Funes. 

confirma Pedro. - Tenho interpretado nos O ciclo Retratos da vida inteira é promovi- 
shows uma versão de Amapola, que ele teria do pelo Acervo Literário Erico Verissimo 
cantado para conquistar a minha avó, Mafalda. (vinculado à PUCRS) e patrocinado pela Co- 

Uma curiosidade do concerto é a presença pesul, como parte do projeto Copesul Cultu- 
do grupo europeu Salzburg Chamber Soloists ral 2005.
Ensemble, fundado em 1991 pelo violinista No início da tarde de ontem, ainda havia in- 
Lavard Skou-Larsen - nascido em Porto Ale- gressos para camarote lateral (R$ 15) e gale- 
gre, filho de uma gaúcha e de um dinamar- rias (R$ 10), com desconto de 20% para Clu- 
quês, criado na Áustria, casado com uma curi- be do Assinante, à venda no local, 
tibana e, é claro, admirador de Erico Verissi
mo. O conjunto vai tocar hoje quartetos de

O ciclo de eventos Retratos da vida inteira 
marca mais uma etapa das comemorações 
do centenário do escritor Erico Verissimo em 
Porto Alegre.

A agenda tem início hoje com um concerto 
no Theatro São Pedro, às 21h, e inclui ainda 
um seminário de literatura, uma exposição e 
o lançamento de um livro.

apresentação desta noite ilustra um 
aspecto importante da vida de Erico 
- a relação com a música. Pouco

_.. . -i~ antes de sua morte, em 1975, ele
explicou como gostaria de ser lembrado: que
ria as pessoas reunidas para ouvir peças de 
compositores de sua predileção, como Mozart,

í

i
;
)

lluis. bissigo@zerohora. com. br Leia mais sobre Erico na página 3
RICARDO OUARTE/ZH j
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E-mail: nilson.souza@zerohora.com.brErico Veríssimo 

é e faz notícia
Lya Luft encontra 

0 Professor Ruy Amarelo-queimado
A convidada de hoje do proje

to Encontros com 0 Professor é 
a escritora Lya Luft, que no ba
te-papo com Ruy Carlos Oster- 
mann fala de sua vida e de seus 
trabalhos como auora e colunista 
da revista Veja. O encontro será 
às 19h30min, no Café do Prado 

, com

idéia puxa outra, tar meus invernos de estudante, 
mesmo quando a gente Foi com ele que fiz o vestibular 
caminha distraidamente e foi com ele que meapiesente 

e depara com um sujeito ainda atrasado - para o primev o dia d 
maTaUenado paredão, barba aula. Senti o olhar da turma nco- 
nor S olhar fixo no nada. chetear no veludo (acho que era 
Oua^e esbarrei naquela estátua de veludo) quando abri a poi ta e 
viva na minha última caminhada interrompí a exphcaçao do pi ofes- 
matiZu beira do rio. Alto, ma- sor. Entrei cabisbaixo, procurando 
gérrimo, roupas surradas, 0 ho- um lugar para sentar e quando 
mem nem percebeu a minha pas- encontrei uma cadeira vazia a rin
sagem, como também não ligava nha timidez ga-
nara os demais caminhantes ma- sespero: ao lado estava uma ga 
ZgadoTs que alteravam o per- rota com um casaco exatamente

TStAZeZuSace- KZZis vesti aquele maldin

inusitada de um cartum admi- Mas a novela nao terminou ai. 
rável que vi 'há muitos anos numa Por uma dessas armadilhas que o 
pásina de revista. O inspirado destino apronta, acabei me casai 
ilustrador desenhou no solo as do com a dona do outro casaco, 
marcas das esteiras de um tanque que ainda o utilizou por vanos 
de combate em linha reta, com um anos. O meu perdeu-se em S1 
único e notável desvio onde estava lugar do pretento imPe&lt°d™ 
Uplantadaf intacta, utna solitária nossas,^nUt^Dev■ tertdo 
flor O desenho evidenciava, num parar em algum bau de roupas 
lòlnedè vista o contraste entre a velhas até ficar pmdo, se e que
mleZmttíZfdlVondZr "qZ Z^mZZodyLpre atual

'tSSSSU* ‘VXSS&^f
sssst." --i —i-fr"""fando um curioso detalhe. Ele ves- estátua, mas 
tia um desbotado casaco amarelo, meu numero E ele sequer peic 
E lá vem pensamento inevitável: já beu o meu olhar de saudade, 
tive um casaco amarelo-queimado 
como aquele. Era ridículo, mas era 
o único que eu tinha para enfren-

U ma

Exposição traz relação do autor com imprensa
A celebração do centenário do culadas em jornal, revista, rádio e

nascimento do escritor gaúcho "°0(^r!'aSÍ^^;ioh I (Quintino Bocaiuva, 837)
Erico Veríssimo ganha a parto de 4 d lgh _ entrada franca.
hoje mais um evento cultural. a depoimentos Encontros com o Professor

A exposição Enco, o olhar da P£d nalidades que conviveram tem o formato de um *show, 
imprensa, realizada pelo Centro P n0 qual Ostermann recebe a ca-
Cultural CEEE Erico Verissimo Q Centr0 Culturai CEEE Erico da 15 dias uma personalidade da 
(Andradas, 1.223) em parceria Verissim0 tem pr0gramado tam- cultum gaúcha pami^a con^- 
com a Associação Riograndense bém eventos como os Jogos Litera- sa informal com a^crpa^

“S/ássr.
SX1S2E33KSS PoT-nZto’em diversos veíciúos de comunica- transmissão ao vivo pela TVE e , pflrft (J COãlgO
ção. A exposição reúne artigos es- fejj^até o chaTode^u- A produção do filme O código
critos por Erico e reportagens e en- podem ser feit^e o^tuaej v baseado no best seller
trevistas sobre sua vida e obra vei- nho em wmv.estado.rs.gov.br /enco. Dav^ Dan

ACERVO J0SEPH ZUKAUSKAS, REPRODUÇÃO®^ | ^ para f[\.
abadia de Wes-

na
A mostra procura

tespowli t extrml«entes "Bst« reroloç*» “05 li**» <*“ P®’
fFm. Si Aes*}o que u» M» Original de um 

artigo escrito 
por Erico ao 
Jornal do

mar cenas na
tminster, em Londres. Por conta 
do sucesso da obra, os responsá
veis pela abadia editaram um li- 

. vreto para retificar dados que têm 
Brasil em 1970, j egtímulado uma grande visitação 

de turistas, que buscam no local 
pistas e entradas secretas citadas 
no livro - inexistentes, segundo 
os religiosos.

ssdílo uts no* «tira aur, soa

*oao »io ». transfo*«e «o»*ro ^**0^

tka,tudo indica que 3* e*ta«cd «ÍOTfra-#. A casae-I
antinos dito» ideo-ç*o de professores sn tcdo o pai* por 

lSqioos . a*or. wt. .6o.in.vel direto que,en«re^« 
coisas,deteruioa a censura prtvis de livios^» lava^

político brasileiro

era o

no qual
protesta contra 
a censura 
prévia de livros

desconfiar de que o presente regine 
Ç> esti co-eçando s parodiar, o d. K*»ia soviitic. e o d.

Nilson Souza escreve às 
quintas-feiras no Segundo Caderno

Alaoanba naxista. aubeeter os originais
vi íecnsofic-termiusnteufcote gMWnmmWWWta»

de aena fntnros livros * ceosua* p*évi»,sffj» est^exer-

polícia federal,por critico* litctirlos ouhyMttu

vi

cida pela

mailto:nilson.souza@zerohora.com.br
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Seminários e exposições lembram centenário
coloniais, em voga no âmbito Aldo Obino, Luiz Carlos Lisboa, 
universitário. Estão entre os Antônio Hohlfeldt, Ercy Torma, 
palestrantes os escritores Car- Celito De Grandi, Joseph 
los Heitor Cony, Luís Fernan- Zukauskas, Joaquim da Fonse- 
do Verissimo e Lya Luft e os ca e Sérgio da Costa Franco re- 
professores Antonio Dimas passam as memórias que guar- 
(USP), Maria José Somerlate dam de Verissimo. A visitação 
Barbosa (Universidade de acontece de terças a sextas-fei- 
I°wa, nos Estados Unidos), ras, das lOh às 19h, e sábados, 
Maria de Fátima Marinho (Uni- das 1 lh às 18h. 

o versidade do Porto) e Maria Na quarta será a vez de uma “ 
< Aparecida Ribeiro (Universida- exposição documental, a cargo E 

de de Coimbra). A curadoria é do Acervo Literário Erico Veris- 3 
de Regina Zilberman e a medi- simo (Alev), ocupar o Museu de § 
ação, do jornalista Tulio Mil- Arte do Rio Grande do Sul Ado g 
man. As inscrições podem ser Malagoli (Praça da Alfândega, g 
realizadas a R$ 20,00 na Cen- s/ny). A mostra enfatizará a fi- ° 
trai de Informações da CCMQ, gura intelectual do escritor cru- 
na Livraria Acadêmica da Pu- zaltense, inserido dentro da vida 

Margs receberá crs’ na Siciliano do Praia de cultural do país e a repercussão 
material documental Belas Shopping e no site que adquiriu no exterior, entre 

do romancista gaúcho www.copesulcultural.com.br. os anos 1930 e 1970. Entre as 
. _ O Centro Cultural CEEE Eri- preciosidades que chegarão

A s comemorações do cen- co Verissimo (Andradas, 1223) público pela primeira vez se des- 
/ \ tenáno de nascimento de inaugura hoje, às 19h, Erico, o tacam roteiros, esboços e origi- 

■*“ -*“Erico Verissimo prosse- Olhar da Imprensa, em conjun- nais de livros de Verissimo, re
guem com a apresentação do to com a Associação Riogranden- veladores de sua composição fic- 
Seminário Internacional Erico se de Imprensa (Ari). A ênfase cional e do verdadeiro trabalho 

m wr Verissimo - Retratos da Vida recai na relação do escritor no de artesanato de alguns textos.
Inteira, das 15h às 21h30min meio jornalístico, como primei- Os visitantes terão ainda à dis- 
da pi óxima terça-feira, no fea- ro diretor da ARI, radialista na posição jogos literários, um ví- 
tio Bruno Kiefer da Casa de rádio Farroupilha, editor da Re- deo e material multimídia. A ex- 

o Cultura Mario Quintana (An- vista do Globo e colaborador de posição - que tem curadoria de 
«radas, 736). O criador de O outros veículos de comunicação. Maria da Glória Bordini, orga- 

S lemPo e o Vento passará por A exposição também traz repor- nizadora do Alev, juntamente 
I uma reavaliação crítica, que tagens e entrevistas sobre a tra- * *

" S toma por base as tendências jetória do autor de Caminhos 
, '“m < contemporâneas dos estudos Cruzados. Depoimentos exclusi-

O autor e tema de atividades culturais, pós-modernos e pós-

V ~

ao

.ti
■ \-

com o auxílio de uma equipe de 
pesquisa - permanecerá no es
paço até 17 de julho, de terças a 

de Ruy Carlos Ostermann, domingos, das lOh às 19h.

■C * -i:
vos

5\

http://www.copesulcultural.com.br
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O escritor 
gaúcho no 
seu último 
escritório, a 
Toca da 
Liberdadecaderno

de pauta Às 15h de hoje, no Teatro Bruno 
Kiefer da Casa de Cultura Mario 
Quintana, serão realçados aspectos 
do legado do artífice de Caminhos 
Cruzados - dentro das coordenadas 
dos estudos culturais, pós-moder- 
nos e pós-coloniais - com Luis Fer
nando Veríssimo, Carlos Heitor 
Cony, Antonio Dimas e Lya Luft. 
Amanhã será lançado o do hvro Ca
derno de Pauta Simples - Erico Ve
ríssimo e a Crítica Literária, orga
nizado por Maria da Glória Bordi- 
ni. Às 19h, no Margs.

Aexposição Erico Veríssimo 
Retratos da Vida Inteira

______ presenta, além de roteiros,
esboços e textos, um atrativo adi
cional: uma sala especial reproduz, 
com os móveis originais, a “Toca da 
Liberdade”, que é como o autor 
gaúcho denominava seu último 
escritório. A mostra faz parte das 
atividades de comemoração do cen
tenário do escritor, cujo destaque 
consiste no Seminário Internacio
nal Erico Veríssimo - Retratos da 
Vida Inteira.

Sl «TO»
Erico Veríssimo e a 

Crítica Literária

Organizaçáo 
Maria da Glória Bordini

&:Ír£. Ha
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m*W*•7 5Mostra no Marqs reune 
objetos e manuscritos do 
escritor e destaca imagem 
de Erico em seu escritório

FOTOS BEPflODUÇÃO/ZH

j IP BBWBwSAMURAI - Os netos 
Paul, Michael e 

Edward (ao lado) e 
Mariana, Fernanda e 

Pedro (acima) contam 
que Erico costumava 

brincar de samurai, 
conversando com eles 

em um "japonês 
inventado", e de 

mágico, fazendo os 
objetos

desaparecerem. 0 avô 
também os recebia em 

seu escritório a 
qualquer momento, 

mesmo quando 
estivesse escrevendo, 

para pegá-los no colo e 11 
ouvir e contar 

histórias.

.4 -• Jflgagg

§1 ■ +-jH£á
i,«*

ses, nos quais ele difundiu a liter 
leira - acrescenta Maria da Glóri; 

A mostra Retratos da vida ira
A exposição em cartaz até 17 de julho, - Os primeiros rascunhos eram geratan-

hssAs^-SÍ —h.-—-,.ESÍS™L-dr»pr,k«. ;rS‘-TS^E« SiuSÜÍSS5SÜ3
tein” ao dizer que, quando escreve, um ^ ü^mo escritório do artista, no porão de Venssimo (Alev), Mana da Glona , ^ ^ paul0i Rio? Bahia. MinT.sr^íffr.í.id.o “,”itSE“Kris srs—sr.s:SESEKSáíz sa zzt&iisía
^ara^onWdados^pwièrá^er visitada a lirOuhosTsptms^X^dele ^tS”omo Anto^Çanid

partir de amanhã, como parte de um ci- criativo de bnco com origma.s de texto ^^^^o modemismo brideiro e Meyer, Tristão de Athayde e O
cio de eventos em homenagem ao cente- como Clarissa^ ^paCte de h™os no Extenor. mond de Andrade^com org
nário do nascimento de Erico. A abertura ^tíc^losò que - Ele foi diretor do departamento cultmal Mana da GlonaBordtnt.
será também a ocasião para o lançamen- ptstas^do perramo^^ ^ Te^, e ^ união Panamericana entre 1953 e 1956,
Ito do livro Caderno de pauta smiyles - r; • - ‘R )n _____________________e nüi-ncinoTd^om^^agM
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ERICO r
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ESBOÇOS - Estarão 
em exibição 
rascunhos e 

originais de obras 
como Solo de 

clarineta, Incidente 
em Antares e 

Clarissa. Muitas 
vezes, Erico 

começava traçando 
esboços da narrativa 
e das características 

dos personagens, 
eventualmente 
mesclando os 

idiomas português e 
inglês. Também 
eram freqüentes 

mapas e desenhos - 
ao lado, um auto- 

retrato feito em 
1974, com os 

primeiros rascunhos 
de A hora do sétimo 
anjo, livro que ficou 

inacabado.

to tonrfty* ***** ;T ')A*- n* '
5» ooi

3 ú

i literatura brasi- 
31ória.
ia inteira - pro- 
nada pela Cope- 
Jomada Nacio- 

-undo, em agos- 
Minas Gerais e 
eceber a exposi- 
Erico é o lança- 
pauta simples - 
'iterária. O volu- 
5 de escritores e 
ndido, Augusto 
e Carlos Drum- 
organização de

DATILÓGRAFO - Erico 
1 gostava de utilizar a 
| máquina de escrever, 

para depois corrigir 
seus textos à mão.

I Uma máquina IBM foi 
| usada para o romance 

Solo de clarineta e 
também para trechos 
de Incidente em 
Antares.

'■a.com.br
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Exposição retrata vida de Erico

Livro e exposição 

homenageiam Erico
A abertura da mostra “Erico Ve

ríssimo - Retratos de uma vida intei
ra” será realizada hoje no segundo 
piso do Margs (Praça da Alfândega, 
s/n2), às 19h, num evento fechado 
para imprensa e convidados. A par
tir de amanhã até 17 de julho, esta
rá aberta à visitação, de terças a do
mingos, com entrada franca.

A exposição apresenta uma cole
ção inédita de documentos, entre ro
teiros, esboços e originais, que reve
lam a oficina do escritor em várias 
fases de sua carreira. Na ocasião, 
também será lançado o livro “Cader
no de pauta simples - A literatura de 
Erico Veríssimo e a crítica”, com or
ganização de Maria da Glória Bordi- 
ni e Flávio Loureiro Chaves.

Outra mostra sobre o escritor, 
“Erico, o olhar da imprensa", segue 
até 4 de julho no Centro CEEE Erico 
Veríssimo (Andradas, 1223).
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• A Praça da Alfândega terá hoje 
movimentação extra. Tudo por 
conta da abertura da mostra "Erico 
Veríssimo - Retratos da Vida Intei
ra", no MARGS. A exposição apre
senta uma coleção inédita de do
cumentos. Um dos pontos altos 
da mostra é a sala especial que re
produz - com mobiliário original - a 
'Toca da Liberdade", que é como o 
escritor gaúcho chamava seu últi
mo escritório, onde ele escreveu 
"Solo de Clarineta".
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FOTOS DULCE HELFER/ZH

Como bom anfitrião, Pedro Veríssimo esbanjou simpatia em mais uma homenagem feita ao seu avô, Erico Veríssimo

No museu, a 
Copesul 
também 
lançou um 
livro sobre a 
obra do 
escritor 
gaúcho. Vera 
Pellin garantiu 
o seu

Valpírio e Bina 
Monteiro na 
abertura da 
exposição 
sobre Erico 
Veríssimo, 
quarta-feira, 
no Margs
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Documento revela 

novidade sobre Erico
FOTOS RENQIR SAMPAIO/AGÉNCIA RBS
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Papéis do início do século passado estavam em caixas de papelão
-EDUARDO CECCONI

festa, com o show da 
banda Jazz 6, da qual é 
saxofonista.

Além da apresentação 
do grupo musica] e da 
entrega do documento 
com a contratação de Eri
co Veríssimo pela Justiça 
do município, houve tam
bém a doação de 3 mil 
exemplares da Revista 
Literária da Ajuris. A 12a 
edição da publicação traz 
um artigo sobre Veríssi
mo escrito pelo diretor do 
Instituto Estadual do Li
vro, Sérgius Gonzaga. A 
festa integrou o calendá
rio oficial de comemora
ções pelo centenário de 
nascimento do escritor.

O conteúdo do docu
mento recém-descoberto

♦ Correspondente Cruz Alta

. ......................... „ .' ato#

<4 d**
presas. fr **<&***##*' *ri6jr-^í

Remexendo em pa- 
peis da primeira meta- ^
de do século passado, s **-■.
uma funcionária desco- Mfyw.' #&&&&*#* * **** '
Krí.i nnr onooo S?í&nVfr ^ sár

P°r 3CaS0 Um eP,_ ^
sodio inusitado da vida í^^***^ &*&&&$
de Erico Veríssimo: o '#4*.***
escritor foi funcionário m*.e.
da Justiça.

Além de muita poei
ra, os velhos arquivos 
do Fórum de Cruz Alta 
também escondem sur-

üi m*
Estudantes de Cruz Alta montaram uma maquete da fictícia Santa Fé

Santa Fé em miniatura
Se autoridades estaduais e a fa- dos em qualquer cozinha: café e 

mília do escritor receberam uma erva-mate. Somados a pedras e 
cópia do compromisso assinado outros materiais, os elementos for- 
por ele quando foi contratado pe- mam a maquete da fictícia cidade 
lo Fórum de Cruz Alta, o Museu de Santa Fé, descrita por Erico 
Erico Veríssimo também deve Veríssimo no livro O Continente, 
ganhar um presente nos próxi- da trilogia O Tempo e o Vento. 
mos dias. Alunos das séries fi- Foram utilizados como base 
nais de Ensino Fundamental do pelos estudantes desenhos feitos 
Ensino de Jovens e Adultos pelo próprio escritor. Depois de 
(EJA) do município doarão um apresentar a elaborada peç 
trabalho artesanal para o acervo colegas, os novos artesãos vão 
em exposição. entregar a maquete ao Museu

Os ingredientes são encontra- Erico Veríssimo.

UJM-y'-Ceo• - Eram duas caixas de 
papelão. Casualmente pu
xei primeiro esse livro, e 
logo percebi em uma das
folhas a assinatura de Erico Veríssimo. Parei para ler o é o seguinte:
que estava escrito, e entreguei para a direção do foro - “Compromisso prestado pelo Sr. Erico Veríssimo para 
lembra Mana Aparecida Fiúza von Grafen, 44 anos, ajudante do segundo Notário deste município etc Aos 
auxiliar administrativa. três dias do mês de setembro de mil novecentos e trinta.

Ao procurar nos arquivos dados sobre o juiz de Cruz na sala das audiências, sita no edifício do Fórum à rua 
Alta na epoca, Aguinaldo da Silva Leal, a funcionária do Comércio, nesta cidade de Cruz Alta, onde se achava 
deparou com um documento que formalizava a contra- o Exm° Dr. Rubem Mariano da Rocha, juiz da Comarca 
taçao de Enco Veríssimo como ajudante do 2o notário de Cruz Alta, comigo ajudante de escrivão em pleno

=Í£S== ili=§p: £p™ ~~
"í“=i==p“""'* èdkiBEi EHHISr

Ontem a Associação dos Juizes do Rio Grande dn , . nar*° de nascimento do escritor ções das obras de Erico em outrosSul (Ajuris) promovería uma solide esp“ 1- eduardo,eccom@Serohom,on.br abordando diferentes aspectos da países e a relação dele com outros

afá.*s=s?sss3=K “*s=r»« ~£S!l
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Mostra no Margs exibe originais
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Tempo de 

ver Erico
A exposição Erico - 

Retratos da Vida Inteira, 
chegou à visitação de quase 
7.500 pessoas em apenas dez 
dias. A mostra, em cartaz no 
Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul Ado Malagoli 
(Praça da Alfândega, s/ng), se 
encerra no próximo domingo 
e tem visitação das lOh às 
19h. No local poderão 
vistos originais do autor de 
O Tempo e o Vento, a 
máquina de escrever, a 
árvore genealógica, 
fotografias, desenhos 
pouco da história do escritor 
cruzaltense, que completaria 
um século de nascimento 
fim do ano. Uma sala 
especial reproduz a “Toca da 
Liberdade”, que é como 
Verissimo chamava 
último escritório de trabalho. 
A curadoria é de Maria da 
Glória Bordini 
documentação, do Acervo 
Literário de Erico Verissimo.

ser

e um

no

seu

e a

o

I
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A Toca da Liberdade
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Final de temporada 

para duas exposições
Duas mostras em homenagem aos cem 

anos de Erico Veríssimo encerram suas 
temporadas no próximo domingo. A cole
tiva Erico Veríssimo - Retratos da vida in
teira fica até o dia 17 no Margs (Praça da 
Alfândega, s/n°, fone: 3227-2311), sempre 
das lOh às 19h, com entrada franca.

Outro destaque é Olhai os lírios do Eri
co, exposição que reúne trabalhos em ta
peçaria de recortes em tecido, bordados e 
grafismos. A mostra está no Centro Cul
tural CEEE Erico Veríssimo (Andradas, 
1.223, fone: 3226-7974), hoje das lOh às 
19h, e amanhã, das 1 lh às 18h. A entrada 
é franca.


