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Ícone da nouvelle vague, o cineasta franco-suíço

Jean-Luc Godard
morreu nesta terça-feira. Ele teria recorrido ao suicídio assistido, não 
por estar doente, mas muito cansado, de acordo com o relato de um 
familiar ao jornal francês Libération. A prática é permitida na Suíça, 
onde Godard vivia. Conhecido por uma filmografia radical e politica-
mente ativa, Godard esteve entre os diretores mais aclamados de sua 
geração, com clássicos como Acossado, que o lançou para o cenário 
mundial em 1960. O filme seguiu a história de uma jovem americana em 
Paris, interpretada pela atriz Jean Seberg, e seu caso condenado com um 
jovem rebelde em fuga, interpretado por Jean-Paul Belmondo. A estreia de 
Godard como diretor revolucionou o cinema popular e logo o colocou como 
um dos cineastas mais vitais e provocadores do mundo, uma figura que 
reescreveu regras para câmera, som e narrativa. Soube também ser controver-
so, como quando seu longa Eu vos saúdo, Maria (1985) foi rejeitado pelo 
Papa João Paulo II - o filme chegou a ser proibido no Brasil. Mas Godard 
também fez uma série de filmes com carga política e experimental, 
que intrigavam seus fãs e críticos, como Uma mulher é uma 
mulher, O demônio das onze horas, Masculino-feminino e 
Bando à parte.

 ÎSTF 
O plenário do STF, em inesperado re-

torno à pauta virtual, anunciou para o pe-
ríodo de 16 a 23 deste mês, todas as ações 
diretas de inconstitucionalidade contra a 
Emenda Constitucional nº 103/2019. Elas 
são de relatoria do ministro Luis Roberto 
Barroso. Em tais ações discutem-se: majo-
ração das alíquotas, contribuição extraor-
dinária, revogação das regras de transição, 
nulidades do cômputo do tempo de serviço 
sem correspondente contribuição anterior 
à Emenda Constitucional nº 20/1998; a 
imunidade das aposentadorias por invali-
dez; a redução das pensões; outros pontos 
da reforma do Regime Próprio de Previdên-
cia do Servidor Público.

 ÎTwitter
Os acionistas do Twitter aprovaram 

ontem a aquisição da rede social pelo bilio-
nário Elon Musk por US$ 44 bilhões (R$ 
227, 8 bilhões), deixando o futuro do negó-
cio para uma batalha judicial na qual o 
empresário tenta deixar a transação. O 
Twitter recorreu à Justiça para fazer Musk 
cumprir seu compromisso de adquirir a 
empresa e um julgamento está marcado 
para o próximo mês.

 ÎEnergia
A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) anunciou uma nova data para a 
realização do Leilão A-5, para contratação 
de energia nova. O certame, que estava 
previsto para a sexta-feira, foi remarcado 
para 14 de outubro.

 Î Indústria
O Índice de Confiança do Empresário 

Industrial (Icei) subiu três pontos e alcan-
çou o nível mais elevado desde agosto de 
2021. É o segundo mês consecutivo de me-
lhora da confiança do setor, de acordo com 
a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI).

 ÎCaixa
A Caixa Seguridade anunciou que fir-

mou acordo de venda à CNP Assurances da 
totalidade das participações societárias de-
tidas por ela em cinco empresas, pelo valor 
de R$ 667 milhões. Após o fechamento da 
operação, a Caixa Seguridade deixará de 
deter qualquer participação societária nas 
empresas.

 ÎDevolve ICMS
O programa Devolve ICMS foi um dos 

vencedores na categoria Destaque Boas 
Práticas do Prêmio Excelência em Competi-
tividade, promovido pelo Centro de Lide-
rança Pública (CLP), ontem, em São Paulo. 
O resultado foi divulgado em cerimônia 
realizada na sede da B3.

Porto Alegre, quarta-feira, 14 de setembro de 2022

fonte:

Mais um dia que terá variação de nuvens e muita 
umidade em parte do Leste, Nordeste e Sul do Rio 
Grande do Sul. No Oeste e nas Missões o ar seco 
garante tempo firme com sol e maior amplitude 
térmica. O dia começa com um pouco de frio e 
mínimas ao redor de 5ºC a 7°C nessas áreas. Na 
Metade Leste a umidade poderá formar nevoeiros 
no começo do dia. Durante a tarde o sol predomina 
na grande maioria das áreas, contudo, ainda com 
nuvens no Leste. A temperatura sobe mais na 
fronteira com a Argentina e oscila ao redor de 25°C.

O sol aparece alternando com períodos de maior nebulosidade, sobretudo, no turno 
da manhã. Não se afasta a possibilidade da garoa e a temperatura sobe pouco. 
Amanhã as nuvens seguem presentes na região com pouca variação térmica. A partir 
de sexta-feira a tendência é de o tempo abrir.
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Depois de uma estreia exitosa, a peça

Gabinete de Curiosidades
retorna ao Theatro São Pedro (Pça. Marechal Deodoro, s/n) na quinta-feira, às 21h, e 
na sexta-feira e sábado, às 20h. Ingressos à venda no site e na bilheteria do teatro. 
Com dramaturgia de Gilberto Schwartsmann e direção de Luciano Alabarse, a peça se 
passa no ano de 2040, em Corrúpnia, um país imaginário cheio de contradições e 
injustiças no qual a cultura e a arte são tratadas com desdém. Zé Adão Barbosa e 
Arlete Cunha interpretam dois velhos atores que desejam ganhar um concurso que 
pode tirá-los da penúria. No dia 15 de setembro haverá debate com Emílio Salles, da 
Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, além de Alabarse e Schwartsmann.

Entre os dias 15 e 21 de setembro, os

cinemas de 
Porto Alegre
irão vender ingressos para todos os 
filmes ao preço único de R$ 10. 
Idealizada pela Federação Nacional das 
Empresas Exibidoras Cinematográficas, 
a campanha é inédita no mercado do 
cinema brasileiro e tem o objetivo de 
incentivar o retorno do público às salas 
de projeção, após o longo período de 
paralisação devido à pandemia. Para 
completar a experiência, o combo 
promocional inclui uma pipoca média e 
dois refrigerantes de 500ml por  
R$ 29,00. O presidente do Sindicato 
dos Exibidores Cinematográficos do RS 
e Diretor do GNC Cinemas, Hormar 
Castello Jr., explica que a iniciativa 
abrange todas as sessões das salas 
convencionais de cinema, de exibição 
2D, mas algumas redes podem vir a 
expandir a campanha para salas 3D.


