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O escritor, editor e crítico literário

Luiz Mauricio Azevedo 
completa 25 anos de carreira em 2023. Para comemorar a data, foi 
programada uma série de iniciativas entre relançamentos de edições 
esgotadas, lançamentos de inéditos e sessões de autógrafos por 
várias cidades de norte a sul do Brasil, buscando celebrar o quarto 
de século de carreira do autor. Em Porto Alegre, haverá sessão de 
autógrafos de Afromarxismo: fragmentos de uma teoria literária 
prática, em 15 de dezembro, em local ainda a definir. Entre as 
reedições especiais, retornam ao mercado, através da editora Figura 
de Linguagem, os anteriormente esgotados Os mortos, Pequeno 
espólio do mal, Precário, Os idiotas, Em todo caso e A manipulação 
das ostras. Também está previsto o lançamento dos inéditos A 
sociedade da cor: Brasil, país da democracia racial? (infanto-juvenil), 
pela Editora da Cultura, e Afromarxismo: fragmentos de uma teoria 
literária prática (crítica literária), pela Sulina. Vencedor do Prêmio 
Açorianos 2021, Luiz Maurício é professor, crítico literário, editor e 
doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp.

 ÎGoverno federal
A necessidade de financiamento líquido 

do governo geral atingiu R$ 201,5 bilhões, em 
2021. O valor equivale a um recuo de 77,5% 
em relação ao ano anterior, quando sofreu 
forte influência da crise provocada pela pan-
demia da covid-19. O crescimento de 25,8% 
da receita total ante o avanço de 1,8% dos 
gastos computados nos três níveis de gover-
no favoreceu o resultado.

 ÎEconomia
O Índice de Clima Econômico (ICE) do 

Brasil, medido pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), cresceu 30 pontos do terceiro para o 
quarto trimestre deste ano e chegou a 84,5 
pontos, em uma escala de 0 a 200. Esse é o 
melhor resultado do indicador, calculado 
com base na avaliação de especialistas em 
economia, desde o terceiro trimestre de 2021 
(118,5 pontos).

 ÎCrédito 1
A carteira de crédito do Sistema Finan-

ceiro Nacional (SFN) deve crescer 0,7% em 
outubro na comparação com setembro, de 
acordo com a Pesquisa Especial de Crédito 
da Federação Brasileira de Bancos (Febra-
ban). Em relação a outubro do ano passado, 
a alta deve ficar em 15,7%, desacelerando na 
comparação com o crescimento anual do 
mês anterior, de 16,8%.

 ÎCrédito 2
A demanda dos consumidores por crédi-

to subiu 1,7% em outubro ante setembro, na 
comparação dos dados dessazonalizados. O 
indicador fechou o trimestre encerrado em 
outubro com elevação de 1,3% em compara-
ção com os três meses anteriores, também de 
acordo com números dessazonalizados. Os 
dados são do Indicador de Demanda por Cré-
dito do Consumidor, da Boa Vista.

 ÎAviação
A empresa aérea argentina Flybondi au-

mentará sua oferta de voos entre Brasil e Ar-
gentina para o próximo verão, com passa-
gens a partir de R$ 299 o trecho. Há rotas 
ligando Buenos Aires a São Paulo (Guaru-
lhos), Rio de Janeiro (Galeão) e Florianópolis. 

 ÎEletrobras
Em assembleia agendada para o mês de 

dezembro, a Eletrobras vai propor aumento 
de 130% no valor destinado ao pagamento de 
salários e bônus a seus executivos, alegando 
que eles recebem menos do que a média de 
mercado e que terão mais responsabilidades 
pela frente. A proposta prevê um aumento de 
quase cinco vezes no salário do presidente 
da companhia, que passaria dos atuais R$ 
52.335,71 para R$ 300 mil. E pede ainda que 
os aumentos sejam retroativos a abril de 
2022.

Porto Alegre, quinta-feira, 24 de novembro de 2022

fonte:

M E T E O R O L O G I A

Uma massa de ar seco predomina ao longo desta 
quinta-feira com expectativa de sol e poucas nuvens 
no Rio Grande do Sul. A amplitude térmica será maior 
em relação aos últimos dias. No turno da manhã 
pode fazer um pouco de frio com mínimas entre 7ºC 
e 9°C, principalmente, em áreas de Serra. A tarde 
tem sol e baixa umidade relativa do ar com previsão 
de aquecimento rápido. Os modelos meteorológicos 
indicam temperaturas máximas entre 31ºC e 33°C 
na Metade Oeste e Sul. Amanhã o tempo segue firme 
com previsão de calor mais intenso à tarde.

O tempo fica firme com sol e a temperatura sobe a tarde. O vento se intensifica a tarde 
com rajadas fracas do quadrante Sul/Sudeste. Amanhã o tempo segue ensolarado 
com maior amplitude térmica. No fim de semana o sol aparece entre nuvens, contudo, 
sem chuva. 
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FERNANDA BASTOS/DIVULGAÇÃO/JC

GRUPO AFROSUL ODOMODE/DIVULGAÇÃO/JC

Prestando homenagens ao Mês da Consciência Negra, o Instituto Estadual de Artes Cênicas 
(Ieacen) e a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) apresentam, nesta quinta-feira, a 
partir das 20h, o evento

Negra Imperatriz na Travessa. 
O evento acontece na CCMQ (Rua dos Andradas, 736), com entrada franca, e terá apresen-
tação de dois espetáculos que versam sobre o carnaval da cidade de Porto Alegre. Às 
20h, tem início Reminiscências - Memórias do nosso Carnaval. Apresentado pelo Grupo 
Afro-Sul Odomode (foto), a performance busca enaltecer a festa popular, em uma perfor-
mance que une declaração de amor e agradecimento. Por fim, às 21h, a Escola de Samba 
Imperatriz Dona Leopoldina vai cantar seus sambas, que tradicionalmente carregam a 
exaltação a homens e mulheres que contribuem na formação da cultura afro-gaúcha.

Último trabalho desenvolvido pelo 
multiartista Jô Soares antes de sua 
morte, em agosto deste ano,

Gaslight - Uma 
Relação Tóxica
chega ao público gaúcho neste fim de 
semana no palco do Theatro São Pedro 
(Praça Mal. Deodoro, s/n). As sessões 
ocorrem às 21h, na sexta-feira e no 
sábado, e às 20h, no domingo. Ingres-
sos a partir de R$ 25,00 à venda no site 
do teatro. Com Jô assinando a tradução, 
adaptação e direção de texto, o 
espetáculo marcaria a volta do apresen-
tador e humorista aos palcos como 
diretor. Uma das peças de maior sucesso 
da história da Broadway, escrita original-
mente pelo dramaturgo britânico Patrick 
Hamilton, em 1938, é baseada no filme 
homônimo e trata de abuso psicológico 
em relacionamentos afetivos. O texto é a 
origem do termo gaslighting, usado 
sobretudo para descrever a ação do 
agressor que faz com que a vítima, a 
pessoa agredida, duvide de si mesma e 
de sua sanidade. 


