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O grupo instrumental paulista

Bandolim Elétrico 
desembarca em Porto Alegre para uma apresentação única no 
Instituto Ling (rua João Caetano, 440) na próxima quinta-feira, 
às 20h. Propondo uma fusão de instrumentos, o sexteto 
apresenta composições próprias, além de novos arranjos para 
canções de nomes como Jacob do Bandolim, Tom Jobim, Pat 
Metheny, Bach e Pixinguinha. A banda é composta por Ney 
Marques (bandolim), Bosco Fonseca (contrabaixo), Luiz Rabello 
(percussão), José Antonio Almeida (piano), Cassio Poleto 
(violino) e Beto Abbatepaulo (violão e guitarra). Os ingressos 
custam R$ 20,00, com opções de meia-entrada, e podem ser 
adquiridos no site ou na recepção do centro cultural. A Bando-
lim Elétrico lançou os discos Mergulho (1999) e Rhaimischimbi-
lim (2014) e o DVD Ao vivo no Sesc Pompéia (2011), além de ter 
músicas e trilhas de sua autoria usadas na programação das TVs abertas do Brasil e nas transmissões a cabo para o exterior.

 ÎParque da Redenção
O Parque da Redenção, um dos mais tra-

dicionais espaços de lazer da capital gaúcha, 
completa 87 anos nesta segunda-feira. Com 
uma área de 37,51 hectares com muito verde, 
o parque, localizado no bairro Farroupilha, 
recebe em média 1 milhão de visitantes por 
mês. A área foi doada a Porto Alegre pelo 
então governador Paulo José da Silva Gama, 
sendo inicialmente chamada de Potreiro da 
Várzea ou Campos da Várzea do Portão.

 ÎFeriado
O Feriado da Revolução Farroupilha, no 

dia 20 de setembro, afetará o atendimento de 
serviços públicos estaduais. Bancos, por se 
tratarem de um serviço federal, funcionarão 
normalmente. O comércio de rua poderá 
abrir na Capital durante o feriado. O horário 
de abertura fica a critério de cada comércio, 
e as lojas em shopping centers e centros co-
merciais seguem o padrão de cada empreen-
dimento. Confira o funcionamento dos servi-
ços no site do JC.

 ÎVacinação
A partir de hoje, Porto Alegre amplia o 

público apto à segunda dose de reforço 
(quarta dose) contra a Covid-19. A quarta 
dose estará disponível para todas as pessoas 
a partir de 26 anos vacinadas com a terceira 
dose há mais de quatro meses. Neste público, 
poderão ser utilizadas as vacinas da Pfizer, 
Janssen ou Astrazeneca, independentemente 
da aplicada anteriormente.

 ÎFalecimento
Referência no engajamento e trabalho 

voluntário para recuperação de dependentes 
químicos no Rio Grande do Sul, o coronel 
Paulo Laureano Brasil morreu aos 85 anos 
em Porto Alegre. Brasil foi um dos fundado-
res da Pacto, que envolve ações do Programa 
de Auxílio Comunitário Terapêutico, criada 
em 1989.

 ÎPix
O Banco Central comunicou o quarto va-

zamento relacionado a chaves Pix. Desta 
vez, foram expostos dados de 137.285 chaves 
ligada ao Abastece Aí, uma instituição de pa-
gamento da empresa Ipiranga com a BV Fi-
nanceira, que dá benefícios aos consumido-
res que abastecem nos postos e pagam pelo 
aplicativo.

 ÎAgronegócio
A bancada de parlamentares ligados ao 

agronegócio se articula para aprovar, logo 
após as eleições, uma série de projetos de lei 
que flexibilizam as regras ambientais. O obje-
tivo é que, encerrado o primeiro turno, os te-
mas sejam levados a plenário no Congresso, 
com o objetivo de serem sancionados ainda 
neste ano pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Porto Alegre, segunda e terça-feira, 19 e 20 de setembro de 2022

fonte:

Áreas de instabilidade associadas ao avanço 
de uma frente fria deixam o tempo úmido, com 
predomínio de nuvens e pancadas de chuva no 
território gaúcho. Pode chover forte com temporais 
isolados, especialmente em cidades da Metade 
Norte. Com a ampla cobertura de nuvens pelo Estado 
a temperatura varia pouco ao longo do dia. Na faixa 
Norte do Estado os acumulados serão maiores com 
projeção de 30 a 50 mm. Amanhã a tendência é de 
variação de nuvens alternando com períodos de sol e 
temperatura agradável. 

Jornada terá muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura 
oscila pouco. O feriado tem sol e variação de nuvens com maior amplitude térmica na 
Capital. Entre a quarta e a quinta o tempo fica instável com pancadas de chuva. Na 
sexta-feira volta a fazer frio. 
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O Museu de Arte Contemporânea do RS 
(Macrs) promove, até o dia 13 de novem-
bro, a exposição

Em Caso de 
Emergência. 
Com curadoria compartilhada de Alexan-
dre Santos, Camila Schenkel e Charles 
Monteiro, a mostra é uma proposição do 
Grupo de Pesquisa Deslocamentos da 
Fotografia na Arte, ligado ao Programa de 
Pós-Graduação em Artes Visuais do 
Instituto de Artes da Ufrgs. A visitação é 
gratuita, todos os dias, das 10h às 18h, no 
6° e 7° andares da Casa de Cultura Mario 
Quintana (Rua dos Andradas, 736). Depois 
da descoberta de imagens documentais 
de Porto Alegre durante a enchente de 
1941 em meio à coleção do museu, os 
curadores selecionaram trabalhos que 
evocam a força simbólica das catástrofes 
naturais, remetendo às ameaças de várias 
ordens que atingem a condição humana 
contemporânea. A proposta integra 
trabalhos fotográficos pertencentes ao 
acervo da instituição e produções de 
artistas convidados, como Alberto Bitar, 
Carlos Vergara, Élle de Bernardini, Helena 
Martins-Costa, Luiz Carlos Felizardo, 
Rochelle Costi, Romy Poctztaruk e Vitória 
Macedo.
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O segundo andar do

Mercado Público de Porto Alegre 
está recebendo a primeira exposição fotográfica após a sua reabertura. De 16 de 
setembro a 3 de outubro de 2022, o fotógrafo Eduardo Rocha vai apresentar 30 
recriações históricas captadas ao longo de quatro anos para a produção do livro 
Influência, que conta a história da formação cultural dos gaúchos, sob o olhar da 
equitação crioula. O público poderá visitar gratuitamente o local e terá uma prévia 
do conteúdo fotográfico da obra, de autoria do pesquisador Henrique Fagundes da 
Costa e que será lançada em novembro. Resultado de 18 anos de pesquisa, a 
narrativa do livro faz uma revisão de acontecimentos da história de gaúchos e 
gaúchas, baseado em meticulosa pesquisa e enriquecido com fragmentos de textos 
com suas grafias originais. 


