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O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) será palco de homenagem às 
musas Edith Piaf e Bibi Ferreira nesta quinta-feira. Em Au bal de la chance ou No 
Baile do Acaso, a cantora

Tássia Minuzzo 
comemora os 100 anos da mais aclamada intérprete de Piaf no Brasil, a ilustre 
Bibi Ferreira. O show começa às 21h, com ingressos custando a partir de R$ 
25,00 disponíveis na bilheteria ou no site do Theatro. O espetáculo Au Bal de la 
Chance - Piaf e Bibi, As Musas se Encontram vai reunir grandes sucessos que 
ficaram marcados na voz da cantora francesa Édith Piaf, como La Vie En Rose, 
Hymne à L’Amour e Non, je ne Regriette Rien. Serão interpretados também alguns 
trechos de música em português, homenageando Bibi em cena interpretando Piaf. 
Tássia subirá ao palco acompanhada do pianista Michel Dorfman e do violoncelis-
ta Pablo Schinke. Gaúcha da Vacaria, iniciou os estudos em piano aos 12 anos e 
em 2002, já em Porto Alegre, concluiu a graduação em piano pela Ufrgs.

 Î Imóveis
Os financiamentos para a compra e a 

construção de imóveis no País atingiram 
R$ 14,7 bilhões em outubro, o que represen-
ta uma queda de 14,2% em relação ao mes-
mo mês do ano passado e uma baixa de 
8,8% em relação a setembro deste mesmo 
ano. Apesar do recuo, o volume de finan-
ciamentos de outubro foi o segundo maior 
da série histórica. Os dados sãoa da Asso-
ciação Brasileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip).

 ÎPIB
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 

teve uma retração de 0,4% em setembro 
ante agosto, segundo o Monitor do PIB, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/
FGV). Na comparação com setembro de 
2021, a atividade econômica teve expansão 
de 2,3% em setembro de 2022. No terceiro 
trimestre, o Monitor do PIB aponta cresci-
mento de 0,4% na atividade econômica em 
relação ao segundo trimestre deste ano. 

 ÎConsumo
A Intenção de Consumo das Famílias 

teve alta de 1,3% em novembro e alcançou 
89 pontos, o maior patamar desde abril de 
2020, segundo a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). A entidade vê o desejo de 
consumir impulsionado pela Black Friday, 
o Natal e a Copa do Mundo.

 Î Investimentos
Levantamento da B3 mostra que o nú-

mero de pessoas físicas que investem em 
renda variável cresceu 35% no terceiro tri-
mestre de 2022 na comparação com igual 
período do ano passado, passando de 3,3 
milhões em 2021 para 4,6 milhões neste 
ano. Na comparação com o segundo bimes-
tre, houve alta de 200 mil investidores.

 ÎCampos Neto
O presidente do Banco Central (BC), Ro-

berto Campos Neto, será o próximo presi-
dente do Conselho Consultivo das Améri-
cas (CCA) do Banco de Compensações 
Internacionais (BIS, na sigla em inglês), in-
formou o BC. 

 ÎCoronavírus
Devido ao aumento da circulação da 

subvariante BQ.1 da Covid-19 e da identifi-
cação de outra subvariante da Ômicron, 
nomeada BE.9, o Centro Estadual de Vigi-
lância em Saúde lançou um novo alerta 
ontem com recomendações de atualização 
do esquema vacinal contra a doença e o 
uso de máscara em alguns casos, como, 
por exemplo, por pessoas com comorbida-
des, idosos e por quem apresentar sinto-
mas respiratórios.

Porto Alegre, terça-feira, 22 de novembro de 2022
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M E T E O R O L O G I A

A frente fria atua no Rio Grande do Sul com previsão 
de muitas nuvens e chuva na Metade Norte e Leste 
do Estado. Pode chover forte e ainda há potencial 
para temporais isolados com raios e rajadas de vento. 
Em geral, os modelos meteorológicos indicam a 
possibilidade de volumes pluviométricos entre 20 mm e 
40 mm. Por outro lado, no Oeste o ar mais seco avança 
e ajuda a afastar as nuvens com previsão de sol. O vento 
passa a ingressar mais frio do quadrante Sul e favorece 
um refresco. A temperatura sobe devagar com previsão 
de máximas que devem oscilar entre 24ºC e 26°C. 

O tempo fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora na 
Capital. Pode chover forte na primeira metade do dia. A temperatura sobe pouco. 
Amanhã o dia começa com nuvens e chuva, contudo, o tempo abre ao longo do dia e 
o sol predomina. 

Rio Grande do Sul Porto Alegre
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A conclusão das obras do Teatro Oficina, 
uma das principais estruturas do

complexo 
cultural 
Multipalco
do Theatro São Pedro, vai demorar mais um 
pouco. Prevista para dezembro deste ano, 
a entrega dessa e de outras obras ainda 
pendentes ficou para o dia 27 de março de 
2023. A informação foi confirmada pelo 
presidente do Theatro São Pedro, Antonio 
Hohlfeldt. A projeção é de, nesta data, 
entregar o Teatro, com capacidade para 
200 espectadores e destinado à criação de 
espetáculos e propostas experimentais, 
bem como a Sala da Dança, a Sala do Circo 
e as Salas Múltiplas e de formações 
artísticas. Esses espaços estão previstos 
no aporte de R$ 7,5 milhões recebidos pelo 
Theatro São Pedro do governo do Estado, 
por meio do Fundo de Apoio à Cultura 
(FAC). O atraso, segundo Hohlfeldt, se dá 
em decorrência de atrasos nas entregas de 
materiais - em especial das cadeiras para 
as arquibancadas - e das dificuldades em 
garantir os patrocínios necessários em 
período de fim de ano. (Igor Natusch)

Aconteceu ontem a abertura da 6ª edição do

Festival de Teatro de Gravataí
(Feteg), em evento no Quiosque da Cultura do município. Na ocasião, foi 
homenageado o ator gaúcho Sirmar Antunes, falecido em agosto deste ano. 
Com oficinas e apresentações teatrais totalmente gratuitas, o evento iniciou 
no domingo e segue até sábado, com uma proposta diferente de anos 
anteriores: ao invés de adotar um caráter competitivo, elegendo os melhores 
espetáculos, atores e equipes técnicas, passou a atuar dentro de três eixos, 
com espetáculos, oficinas e espaços de debate e reflexão. Também haverão 
encontros virtuais, realizados via plataforma Zoom. Além das peças, com 
atrações dos três estados do Sul do Brasil, as oficinas seguem com inscri-
ções disponíveis no site Mapa Cultural da Prefeitura de Gravataí. No eixo 
Conexões Reflexivas, ainda serão produzidas críticas sobre os espetáculos 
da mostra para veiculação eletrônica, em parceria com o site Agora Crítica 
Teatral. Confira a programação completa no site do JC.


