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Na próxima edição do projeto Mistura Fina, que acontece 
nesta quinta-feira, às 18h30min, o ator e diretor teatral

Zé Adão Barbosa 
apresenta sua performance Com a palavra, a letra. O 
espetáculo acontece no Foyer Nobre do Theatro São Pedro 
(Praça Mal. Deodoro, s/n), com entrada franca. O ator é 
apaixonado por palavras desde criança, quando costumava 
catar as palavras mais estranhas, difíceis e não usuais para 
colocar no seu vocabulário. Em 60 minutos, ele interpreta, 
na sua definição, algumas das letras mais amorosas, mais 
esquisitas, mais machistas, mais dolorosas, mais políticas e 
mais engraçadas de todos os tempos. Com mais de 40 anos 
de profissão e inúmeros espetáculos, filmes e participações 
na televisão, Zé Adão Barbosa é referência na formação de 
atores no Estado, sendo idealizador e, há mais de 12 anos, 
diretor da Casa de Teatro de Porto Alegre. 

 ÎCanoas Shopping
O Canoas Shopping promove hoje um 

happy hour sobre o Dia Nacional de Luta da 
Pessoa com Deficiência. A partir das 19h, na 
Praça de Alimentação, o bate-papo abordará 
inclusão e diversidade. Artur de Mari, que 
esteve no The Voice Kids 2022, é um dos con-
vidados.

 ÎEmpresas
O mercado de M&A (fusões e aquisi-

ções) na América Latina superou 1.600 
transações anunciadas e fechadas no pri-
meiro semestre, segundo estudo preparado 
pela Aon com a Datasite. O Brasil lidera o 
ranking dos países mais ativos da região 
desde o início do ano, com mais de mil 
transações no período, alta de 3% ante o 
mesmo intervalo do ano anterior. Entre as 
indústrias que mais cresceram no mercado 
latino-americano de M&A, estão os setores 
de tecnologia e o financeiro.

 ÎArroz
O Desafio Top Lidero, promovido pela 

BASF, destacou  os números de produtivida-
de acima da média nacional para o cultivo 
do arroz. A iniciativa foi vencida pela pro-
dutora Eneida Carlesso, de Alegrete, que se 
consagrou como grande campeã, com 
15.789 quilos de arroz produzidos por hecta-
re. O número é 90% superior à média da 
safra 2021/2022 do Irga.

 ÎSiderurgia
As compras de aço registraram alta de 

5,6% em agosto ante julho, com volume to-
tal de 350,9 mil toneladas. Na comparação 
com o mesmo mês do ano passado, a alta 
foi de 16%. Os dados foram divulgados pelo 
Instituto Nacional dos Distribuidores de 
Aço (Inda). As vendas de aços planos con-
tabilizaram alta de 6,2% quando compara-
das a julho, atingindo o montante de 334,9 
mil toneladas. Sobre o mesmo mês do ano 
passado, houve ante de 22%.

 ÎEnergia
A Engie fechou contrato com a Azul 

para fornecer eletricidade e ar condicionado 
a partir de fontes renováveis para os aviões 
da companhia aérea enquanto estiverem es-
tacionados no Aeroporto de Brasília, substi-
tuindo os equipamentos movidos a combus-
tíveis fósseis. A tecnologia também deve 
reduzir o consumo de querosene de aviação.

 ÎMilionários
O total de milionários no Brasil deve 

passar dos atuais 266 mil para 572 mil até 
2026, segundo o banco Credit Suisse. O le-
vantamento, chamado Global Wealth Re-
port 2022, considera como milionário quem 
possui fortuna superior a US$ 1 milhão (R$ 
5,14 milhões, na cotação de ontem).

Porto Alegre, quarta-feira, 21 de setembro de 2022

fonte:

O sol aparece entre nuvens em grande parte das 
regiões no começo do dia. Em trechos de maior 
altitude a temperatura mínima oscila entre 6°C e 
8°C. Entre a tarde e a noite as nuvens aumentam 
e áreas de instabilidade provocam pancadas de 
chuva, especialmente nas faixas Norte e Sul do 
Estado. De uma forma geral modelos indicam baixos 
acumulados de precipitação. Apesar da instabilidade, 
a temperatura fica amena e ao redor de 20°C na 
maioria das áreas. O vento predomina de Sul/
Sudeste, se intensificando à tarde.

Nesta quarta-feira o sol aparece entre muitas nuvens desde cedo. A partir da tarde 
aumentam as condições de chuva na Capital. A temperatura fica amena. Amanhã, 
a instabilidade predomina com chuva a qualquer hora e pouca variação térmica. Na 
sexta o tempo abre com frio.
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O Cine Farol Santander (Rua Sete de 
Setembro, 1.028) irá virar palco e 
laboratório para criações ao vivo, por 
conta da programação do

Farol.live. 
A partir desta quarta-feira, o even-
to, produzido pelo festival Kino Beat e 
Cuco Produções, vai ocupar o espaço a 
cada 15 dias, durante dez meses, 
com variadas imersões artísticas que 
apostam no cruzamento de música, 
artes visuais, artes cênicas, audiovi-
sual e tudo mais que couber no 
imaginário de cada artista envolvido. 
Além das performances, serão 
oferecidas atividades formativas 
gratuitas. A abertura ficará por conta 
da performance audiovisual Rastilho 
Encruzilhada, que reúne o compositor 
e instrumentista Kiko Dinucci e o 
artista multimídia Fernando Velaz-
quéz. Já estão confirmadas as 
participações de Clarissa Ferreira e 
Marília Kosby, Guizado e Manuela 
Eichner, a dupla francesa Franck 
Vigroux e Kurt d’Haeseleer e o projeto 
Cine Rabeca. Os ingressos estão à 
venda a partir de R$ 15,00 e podem 
ser adquiridos pelo Sympla.
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Nesta sexta-feira e sábado, o músico e compositor

Marcelo Delacroix
apresenta o show 40 Anos de Música, às 19h, no Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro 
da Silva, 255). A entrada é franca. Os convites podem ser retirados a partir desta 
quarta-feira, das 9h às 18h, na Seção de Memorial, situada no andar térreo da 
Câmara. O show, que integra a 6ª Mostra de Artes e Música do Teatro Glênio 
Peres, coloca Delacroix ao lado de Beto Chedid (violões. bandolim, cavaquinho, 
harmônica e voz) Giovanni Berti (percussão e voz), Mateus Mapa (flauta, baixo, 
percussão e voz) e Zelito (violões, violino, baixo e voz). A seleção musical inclui 
composições do próximo disco, como Precisamos Conversar, Benfazeja, Fonte da 
Nostalgia e Luna Diurna. De seus discos anteriores, não faltarão as já conhecidas 
Chove sobre a Cidade, Inverno, História de Nós Dois e Cantiga de Eira, do 
folclorista Barbosa Lessa, canção esquecida por décadas e revitalizada por 
Delacroix em seu disco Depois do Raio (2006).
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