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Kikito para Santa Maria

Alessandro Montelli recebeu o prêmio de melhor 
produtor executivo por Pobre Preto Puto, na 
44ª edição do Festival de Cinema de Gramado. 
Os vencedores foram conhecidos na noite de 

domingo. A produção, que participou do Prêmio Assembleia 
Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas foi rodada em Santa 
Maria e conta parte da vida de Vilnes Gonçalves Flores Júnior, 
o Nei D’Ogum. A partir da trajetória do protagonista, o filme 
aborda questões relacionadas à negritude, à pobreza e à 
homossexualidade. A obra tem a direção de Diego Tafarel. 

No mais, a animação Lipe, Vovô e o Monstro, de Felippe 
Steffens e Carlos Mateus, foi o grande vencedor da noite e le-
vou para casa o prêmio de melhor filme. Os curtas Dia dos 
Namorados, de Roberto Burd, e Sesmaria, de Gabriela Lamas, 
também foram bastante premiados. No total, 23 trabalhos es-
tavam na disputa.

Os famosos troféus, chamados Kikitos, serão distribuídos 
no próximo sábado, quando também serão premiados os lon-
ga metragens nacionais e estrangeiros. 
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Pensar a alimentação como uma fonte de benefícios à saúde. 
Esse é um dos objetivos do Cozinha Gourmet Funcional, evento 
que será realizado hoje e quarta-feira, às 19h, em Santa Maria. 
Promovida em parceria pelo Coyote Original Food e a empresa 
de alimentação funcional Minha Vida +, a iniciativa levará o de-
bate sobre o casamento entre nutrição e gastronomia ao espaço 
da W Eventos (Rua Venâncio Aires, 2.741).

Além de um jantar harmonizado com vinhos e espumantes 
Casa Perini, haverá um workshop com duas experts no assunto: 
a chef Juliana Costa e a renomada nutricionista funcional Kathia 
Abreu. Lichia com mousse de boursin e xerém de castanhas, ce-
viche de banana da terra e chips de batata doce com rosbife e 
molho mostarda e Raw Food de frutas vermelhas são algumas 
das receitas com presença confirmada no cardápio do evento. 
Os convites para participar dessa verdadeira experiência gas-
tronômica custam R$ 150. À venda na Claudia Brandão Moda 
Feminina (térreo do Santa Maria Shopping), Minha Vida + (Ve-
nâncio Aires, 2.741), Nação Verde (Avenida Nossa Senhora das 
Dores, 391) e Stoyka (Rua Gaspar Martins, 1.771). Mais informa-
ções pelo whatsapp no (55) 9646-0404.

Saboroso, saudável 
e funcional

R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O

Malabarismo, equilíbrio, pernas de pau e 
acrobacias. Já pensou em aprender essas e ou-
tras técnicas circenses? Como nunca é tarde 
para começar, que tal participar de uma oficina 
gratuita de iniciação a essas técnicas? A oportu-
nidade chega ao Coração do Rio Grande como 
parte da programação do 2º Santa Maria Sesc 

Circo, que acontece de 6 a 11 de setembro, em 
diversos locais da cidade. 

Os encontros da oficina acontecem nos dias 
8 e 9 de setembro, das 9h às 13h, no Sesc Santa 
Maria (Avenida Itaimbé, 66), e as vagas são limi-
tadas. As inscrições podem ser feitas pelo telefo-
ne (55) 3223-2288 ou e-mail jburmann@sesc-

Para aprender as técnicas da arte circense

“Ela é alguém por quem  
sou apaixonado  
desde os meus  

22 anos de idade”
Drake, em declaração fofa 

à diva Rihanna, durante 
a cerimônia do VMA, 

na noite de domingo. O 
rapper foi responsável 
por entregar o prêmio 

vanguarda Michael 
Jackson para a cantora
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O que aconteceria se 
William Shakespeare voltasse 
aos palcos para ver como anda 
o mundo 400 anos após sua 
morte? Apesar de tanto tempo, 
será que o poeta e dramaturgo 
britânico, autor de dezenas de 
obras marcantes, ainda encon-
traria uma Megera domada? 
Será que Hamlet ainda veria 
o fantasma do pai? E Romeu, 

continuaria apaixonado por 
Julieta? As questões são o pon-
to de partida do espetáculo So-
nhos de William, que estreia no 
dia 17 de setembro, às 20h, no 
Theatro Treze de Maio. 

Desde 2015, 10 atores en-
saiam sob a orientação de 
Bebeto Badke. O espetáculo 
é resultado de um projeto de 
extensão do Centro Universitá-

Shakespeare vive!

Gene Wilder, ator que intepretou o Willy Wonka em 
A fantástica fábrica de chocolate (1971), morreu aos 83 
anos. A informação foi confirmada ontem, por sua fa-
mília, à agência de notícias Associated Press. Até o fe-
chamento desta edição, a causa da morte do artista não 
havia sido confirmada.

Jerome Silberman, nome real do ator, nasceu na cida-
de de Milwaukee, nos Estados Unidos. Seu personagem 
mais famoso, o gênio dos doces Willy Wonka, é o fun-
dador da Wonka Candy Company, o inventor de doces 
como as Barras Wonka e o chefe dos divertidos Oompa-
-Loompas. Por esse papel, ele recebeu uma das suas 
duas indicações ao Globo de Ouro. A outra foi pelo filme O Expesso de Chicago. 

O ator também foi indicado duas vezes ao Oscar, na categoria ator coadjuvante em Primavera Para 
Hitler (1967) e de roteiro adaptado em O Jovem Frankenstein (1974).

O adeus a Willy Wonka
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