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OrlandO FOnseca Jr, divulgaçãO

BlOg cerveJa na guela, divulgaçãO

Jean Pimentel, Bd, 30/03/2015

Seu nome era Aylan, tinha três 
aninhos. O vi rindo em uma foto, ao 
lado de um dos irmãos. Mas foi ou-
tra imagem do gurizinho que correu 
o mundo. Seu corpinho mimoso ati-
rado na areia de uma praia da Tur-
quia, após o naufrágio de uma em-
barcação na qual sua família tentava 
fugir da guerra na Síria. 

Muita gente protestou contra a 
divulgação de foto tão trágica na 
imprensa e nas redes sociais. Por 
outro lado, parece que ela conseguiu 
tirar parte do planeta do estupor. A 
imagem parece ter, enfim, afetado os 
olhos e o coração de quem ignorava 

a situação dos refugiados – nota de 
rodapé diária do noticiário mundial.

z
O cartunista Alexandre Beck con-

seguiu exprimir o pasmo em uma 
tira do Armandinho que está sendo 
multiplicada nas redes sociais. À dis-
tância, o personagem e seus amigui-
nhos parecem lamentar a morte de 
Aylan – e a de outras vítimas infantis 
de conflitos intermináveis em países 
como Afeganistão, Nigéria, Paquis-
tão e Somália. No mundo todo, car-
tunistas – como Mahnaz Yazdani 
– imaginaram um desfecho diferente 
para o sono do pequeno sírio.

z
A Agência das Nações Unidas 

para os Refugiados estimam que 
haja 3 milhões de refugiados sírios 
no mundo. Na Europa, começam a 
tomar forma grupos civis para re-
ceber refugiados em suas casas. Na 
Alemanha, o Refugees Welcome 
tem 780 famílias oferecendo acomo-
dações. Esquemas semelhantes ocor-
rem na Grécia e Reino Unido.

z
E se fosse aqui, no Estado? Quão 

solidários seríamos? Somos capazes 
de nos solidarizar com quem sofre e 
está por perto?

O rlando Fonseca Jr, Guilherme Da Cas, Gustavo Foletto e Otavio 
Alves – quatro das mentes brilhantes por trás da Imgnation Stu-
dios, empresa de games sediada na Incubadora Tecnológica de 
Santa Maria – estão na Malásia. O quarteto ficará no país asiá-
tico por três meses, integrando um programa de aceleração cha-
mado Game Founders.

Eles participaram de uma seleção que envolveu 200 empresas de games 
ao redor do mundo, e estão entre os 10 selecionados para o programa de 
treinamento, que contará com 120 mentores especialistas de diferentes áre-
as da indústria de jogos.

Além do aprendizado, o curso proporcionará à empresa gaúcha a chance 
de aumentar a rede de contatos e buscar novos investimentos. E esse ano 
ainda, como parte do contrato com o Game Founders, a Imgnation Studios 
finalizará a abertura da empresa nos Estados Unidos. Santa Maria já está 
pequena para eles faz tempo!

z
A Imgnation opera desde 2007, e recentemente ganhou destaque nacio-

nal graças a seus projetos em realidade virtual. Este ano, lançou dois proje-
tos em conjunto com a Rovio, empresa finlandesa dona dos sucesso Angry 
Birds. O primeiro lançamento foi no Rock in Rio Las Vegas. O segundo, um 
passeio virutal pelo sistema solar em comemoração à passagem da sonda 
New Horizons por Plutão, em parceria com a Nasa/Rovio. Também nesse 
ano, assinou contratos de desenvolvimento com gigantes como Samsung, 
Oculus Rift, Sony e Valve, entre outras.

Na Malásia

Nada mais adequado que um feriadão para degustar 
uma boa cerveja, não é? Pois é com isso em mente que, 
neste domingo, rola a o 2º Encontro Aberto Cerva Centro. 
O evento – que será realizado das 16h às 21h, no CPF Piá 
do Sul (Rua Justino Couto, 179) – vai oferecer livre degus-
tação de cervejas produzidas por 12 cervejarias gaúchas e 
churrasco à vontade. As prestigiadas Portoalegrense, Tu-
piniquim – considerada uma das melhores da América do 
Sul – e as santa-marienses Maria Santa e Província são al-
gumas das cervejarias participantes.

Conforme Thiago Vasconcellos, o Vasco, secretário da 
Cerva Centro, serão oferecidos 15 tipos de cerveja, como 

as de trigo (weiss) e as porter, “com malte mais torrado, 
que lembram notas de café e chocolate, e as estilo lager, 
popular na República Tcheca.” Os produtos são feitos 
tanto por cervejarias industriais como pelos “cervejeiros 
de panela” – apreciadores da bebida que formam a asso-
ciação. Para embalar o rega-bofe, vai ter show das bandas 
Comparsa Sertaneja e Fish & Chips.

As entradas para o evento saem por R$ 95 (masculino) 
e R$ 80 (feminino), e dão direito às cervejas, churrasco e 
um copo. Estão à venda no Rancho dos Gaudérios (Av. 
Fernando Ferrari, 2.011), na cervejaria Maria Santa (BR-
158, 160, ao lado do Bangalô) e com os associados da Cer-

Clássico

A Orquestra Sinfônica de Santa 
Maria oferecerá dois concertos ao 
público santa-mariense nesta se-
mana, dentro da temporada oficial 
2015. A primeira apresentação, gra-
tuita, será na quarta-feira, às 20h, 
no Teatro Caixa Preta, no campus 
da UFSM. A segunda será na quin-
ta, às 20h30min, no Theatro Treze 
de Maio (veja valor dos ingressos 
ao lado).

Ambas as apresentações terão 
regência do maestro Alexandre Ei-
senberg, e como solistas, a pianis-
ta Cláudia Deltrégia e a violinista 
Paloma Rossatto.O programa terá 
obras de Tchaikovsky, Beethoven, 

Orquestra sinfônica 

de santa Maria

no caixa Preta
z quando: 9 de setembro, 
20h30min
z quanto: de graça

no theatro treze de Maio
z quando: 10 de setembro
z quanto: R$ 10 (estudantes e 
idosos), R$ 15 (sócios do teatro), 
R$ 20 (antecipados) e R$ 25 
(na hora). Sócios do Clube do 
Assinante do Diário tem 30% de 

enfim, aCordamos?


