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Como parte da programação do 11º Festival 
Internacional Sesc de Música, 

Vitor Ramil e a 
Orquestra Theatro 

São Pedro 
se apresentam neste sábado, às 20h, na Praia 

do Laranjal, em Pelotas. O repertório do 
espetáculo trará compositores brasileiros para 

orquestra de câmara e sucessos compostos pelo 
pelotense Ramil. A apresentação é gratuita e 

aberta ao público. No sábado da apresentação, a 
Orquestra, regida por Evandro Matté, realiza um 

ensaio aberto ao público e gratuito, às 15h. O 
11º Festival Internacional Sesc de Música vai até 

o dia 27 de janeiro, com uma série de atrações 
que podem ser conferidas no site sesc-rs.com.

br/festival.

 ÎCaso Rafael
Após três dias do julgamento em Planal-

to, Alexandra Dougokenski foi condenada a 
30 anos e 2 meses de reclusão e 6 meses de 
detenção pela morte do filho, Rafael Win-
ques, em maio de 2020. O Conselho de Sen-
tença considerou a ré culpada pelos crimes de 
homicídio qualificado, ocultação de cadáver, 
falsidade ideológica e fraude processual.

 ÎFalecimento
Foi confirmada por familiares, na noite 

desta quinta-feira, a morte do cantor e com-
positor David Crosby, aos 81 anos. Ele foi 
membro fundador de bandas seminais dos 
anos 1960, como The Byrds e Crosby, Stills & 
Nash. A causa da morte não foi imediatamen-
te confirmada.

 ÎEndividamento
A proporção de famílias brasileiras endi-

vidadas em dezembro de 2022 ficou em 
77,9% do total, recorde da série histórica da 
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), iniciada em 2011. Se-
gundo a Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a média 
anual de 2022 ficou 7,0 pontos percentuais 
acima da média de 2021.

 ÎExportações
As exportações da indústria de transfor-

mação do Rio Grande do Sul apresentaram 
um crescimento de 21,7% em 2022 comparati-
vamente ao ano anterior, o que representa 
US$ 3,05 bilhões a mais. O aumento se deve, 
preponderantemente, à elevação dos preços 
dos produtos exportados (+12,9%), que apre-
sentaram variação acima da quantidade ex-
portada (+7,7%). Os dados são da Fiergs. 

 ÎBrasil na ONU
O Ministério das Relações Exteriores de-

signou, como representante permanente do 
Brasil nas Nações Unidas, em Nova York, o 
embaixador Sérgio França Danese. Desde 
2019, o posto é ocupado pelo diplomata Ro-
naldo Costa Filho. Formado em letras pela 
Universidade de São Paulo, Danese entrou na 
carreira diplomática em 1980. Sua designa-
ção será submetida à apreciação do Senado 
Federal.

 ÎLoteria
A prefeitura de Porto Alegre publicou no 

Diário Oficial desta quinta-feira autorização 
para criação e regulação da Loteria de Porto 
Alegre. Entre as apostas previstas na loteria 
de Porto Alegre estão a passiva (Mega-sena), 
a de prognóstico numérico e específico, a es-
portiva e a instantânea (as famosas raspadi-
nhas). A previsão da prefeitura da Capital é 
de iniciar a operação até janeiro de 2024 é 
angariar recursos para investir em mobilida-
de urbana.

Porto Alegre, sexta-feira e fim de semana, 20, 21 e 22 de janeiro de 2023

fonte:

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

O sol e o calor intenso seguem presentes ao longo 
desta sexta-feira no Rio Grande do Sul. Entretanto, 
no Sul e Leste ocorrerão maiores períodos de 
nebulosidade alternando com aberturas e tempo 
mais ensolarado no interior do continente. Por 
consequência do tempo, esquenta mais no Oeste, 
com máximas novamente entre 36°C e 38°C em 
diversas cidades. A instabilidade volta a se formar 
de forma isolada à tarde devido ao calor, contudo, a 
expectativa é que pancadas de chuva se concentrem 
mais na faixa Norte. Temporais podem ocorrer. 

Porto Alegre
O sol aparece entre nuvens com chance de chuva passageira e isolada. O sábado será 
de muito calor na Capital. O domingo será abafado e com risco de temporais.

Rio Grande do Sul temporais.
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Os comediantes Léo Oliveira, Matheus 
Breyer e Raphael Gomes apresentam o 
espetáculo

Show Up dos 
Brothers 
neste sábado, às 20h, no Teatro do Sesc 
(avenida Alberto Bins, 665). Integrando 
a programação do Porto Verão Alegre, o 
grupo formado pelos três amigos faz 
show de comédia marcado pela 
interação com a plateia. Os ingressos 
estão à venda por R$ 20,00 no site do 
festival. Além de textos individuais, a 
apresentação também traz um concurso 
de piadas de salão e, no quadro De 
Frente com os Brothers, entrevistam 
alguém do público no palco. O quadro é 
reproduzido no canal do YouTube do 
grupo. Com quase uma década de 
atuação na comédia, os amigos 
resolveram criar o espetáculo para 
compartilhar com todos a intimidade e 
descontração do dia a dia.

Projeto realizado mensalmente pelo Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, o Obras 
Comentadas abre a sua programação de 2023 com um bate-papo virtual sobre o álbum

Sandra Pêra em Belchior, 
gravado pela cantora e atriz carioca em tributo ao cantor e compositor cearense, falecido 
em 2017. A conversa terá participação da artista e também de sua filha, Amora Pêra, e de 
José Mílton, que assinam a produção do disco. O evento será transmitido gratuitamente 
neste sábado, às 16h, pelo canal do YouTube do músico Felipe Antunes, que faz a 
curadoria e mediação dos encontros. Lançado em 2021, o trabalho revisita grandes 
sucessos de Belchior, como A Palo Seco, Velha Roupa Colorida e Paralelas. No álbum, a 
irmã de Marília Pêra (1943-2015) e ex-integrante do grupo As Frenéticas reúne com leveza 
e boa prosa algumas densas canções, como se apresentasse um roteiro de dramaturgia 
– bem ao estilo do cancioneiro de Belchior, que foi amigo da cantora.


