Publicidade

CULTURA E LAZER

MENU

ENTRA R

ASSINE

FECHADO DESDE JUNHO

FOTOS: veja como ﬁcou
o Salão de Atos da
PUCRS, que reabre mais
moderno e acessível
Revitalização faz parte de movimento que quer trazer mais eventos culturais para a cidade
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Em um movimento que quer aproximar cada vez mais a comunidade da universidade
e trazer mais eventos culturais para a cidade, a Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (PUCRS) reabriu as portas de seu Salão de Atos na última
terça-feira (5). O espaço, que volta a receber formaturas, espetáculos, shows e outros
eventos, estava fechado desde junho para obras de revitalização e vem com estrutura
robusta para competir com outros espaços culturais da Capital. A execução do
trabalho foi feita por proﬁssionais da instituição, com auxílio de consultoria externa e
a um custo de R$ 5 milhões.

MAIS LIDAS

— Faz parte de um posicionamento estratégico da universidade de investir em
desenvolvimento cultural, social, artístico e econômico da cidade. De trazer cada vez
mais a comunidade para o campus. Também queremos aproximar os familiares dos

MAPA: quais são os
226 municípios do RS
que seriam extintos
com aprovação de
projeto do governo
Bolsonaro

estudantes, com o oferecimento de serviços e espaços novos — aﬁrma Alam
Casartelli, pró-reitor de Administração e Finanças da PUCRS.

O projeto, que deixou o espaço mais moderno, nasceu

LEIA MAIS

Conheça os cinco
municípios do RS que
escapariam da
extinção se aprovados
os critérios do
governo federal

da necessidade de fazer adequações de
acessibilidade, como rampas, espaços para

Salão de Atos da
PUCRS reabre em
noite especial com
Maria Bethânia e a
poesia de "Claros
Breus"

cadeirantes e assentos especiais. A capacidade de
público seguiu praticamente a mesma: cerca de 1,6 mil
lugares.

Com foco na
inovação e no
empreendedorismo,
PUCRS lança
ecossistema
voltado à saúde

Menino de 13 anos
caminhou por 22 km
para escapar de
massacre que matou
nove mórmons no
México

Ainda que a ﬂexibilidade para multiuso não seja uma
novidade, Ana Cristina Paskulin, gerente de negócios
da universidade, ressalta que um dos diferenciais do

Saiba o que levou a PF
a pedir a prisão de
Dilma

novo Salão de Atos são as varas cênicas _ equipamento que permite mudanças
cenográﬁcas – automatizadas. Com isso, os cenários podem ser alterados com mais
agilidade:

— Antes a gente tinha diﬁculdades em receber peças teatrais mais complexas quanto

Para polícia, autor de
chacina em Sério teria
tido surto psicótico
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a essas mudanças de cenário. Agora podemos receber produções mais robustas.
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RECOMENDADOS
19 Veteranos que foram
dispensados da Globo
desaﬁo mundial

Outras novidades são três cabines de tradução simultâneas e telas retráteis ao lado
do palco. Para completar, a sala teve o piso renovado para um tipo que evita eco
reﬂexivo, camarins foram modernizados e ampliados e as poltronas foram

Novo estimulante natural
vira febre no Brasil
Homem Atual

substituídas.

O novo espaço foi elogiado por Maria Bethânia, artista que foi a estrela da

Evento apresenta novidades
do segmento de estética e
beleza

reabertura, com o show Claros Breus, e homenageada na mesma noite com o
Prêmio Mérito Cultural:

"Fui salvo por um milagre",
diz Padre Marcelo Rossi,
sobre empurrão que levou…

— Que sala linda! O Sul está me tratando muito bem.

No foyer, pouco antes do espetáculo, algumas pessoas sugeriram apenas a
disposição de cadeiras para quem espera do lado de fora. Ana disse que está nos

Satélite mostra mancha no
litoral nordestino antes da
passagem de navio grego…
Recomendado por

planos estudar uma forma de atender a esse pedido.

Segundo Casartelli, a revitalização do Salão de Atos da universidade vem na esteira
da inauguração da Rua da Cultura e da parceria com o Grupo RBS na criação do
espaço ATL House, em 2018, do Living 360°, em 2019, e da PUC Store – iniciativas
todas inclusas no movimento PUCRS 360°.

As ações de aproximação com a comunidade não devem parar por aí. Casartelli
adianta que vem algo novo por aí.
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— Está previsto nos próximos meses um reposicionamento do Parque Esportivo, em
questões de bem-estar e saúde. É algo para março ou abril — relata, sem dar muitos
Seu e-mail

detalhes por ora.
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[Fotos] Casais que você
não sabia que tinham…

Truque indígena para
crescer cabelo nas…

Novas fotos ilegais
mostram o que a vida…

desaﬁo mundial
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Direct Expose

Evento apresenta
novidades do…

Gugu é dado como morto
por rede social da…

Jovens descobriram uma
forma de ganhar…
Méliuz

Homem que roubou
carro com criança…

Léo Magalhães
desmente boato e diz…
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No GaúchaZH, você encontra as últimas notícias de Porto
Alegre e do RS, colunistas exclusivos, esportes, Grêmio,
Inter, economia, política, cultura e mais.

GAÚCHAZH
51 99667 4125
RÁDIO GAÚCHA
51 99699 5218
CENTRAL DO ASSINANTE
51 99648 1709

ANUNCIE

TRABALHE CONOSCO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

ASSINE GAÚCHAZH

