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Marcado inicialmente para o dia 26 
de janeiro e adiado por conta da 
pandemia de Covid-19, o show

Júpiter Day – 
Efervescente 
Frenesi 
vai acontecer nesta sexta-feira, às 
21h, no Bar Opinião (Rua José do 
Patrocínio, 834). Todos os ingres-
sos já adquiridos seguem válidos 
para o novo evento e novos bilhetes 
podem ser adquiridos pelo Sympla. 
Ícone da música brasileira, Júpiter 
Maçã fundou duas das bandas mais 
importantes do cenário do rock no 
RS: TNT e Os Cascavelletes. Para 
homenagear seu legado, amigos e 
ex-colegas se reúnem neste grande 
evento em homenagem ao músico. 
A programação inclui três shows 
com três formações diferentes 
interpretando as diferentes fases 
musicais do artista. Além disso, 
acontecerá uma exposição 
fotográfica com curadoria de Fábio 
Alt e participação dos fotógrafos 
Cisco Vasques, André Peninche e 
Fernanda Chemale. 

 Î Itapemirim
A Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac) negou recurso apresentado pela Ita-
pemirim Transportes Aéreos (ITA) e, com 
isso, manteve a decisão que revogou, em ca-
ráter definitivo, o Certificado de Operador 
Aéreo (COA) da empresa. O revés veio após 
a companhia aérea enfrentar diversos pro-
blemas em sua operação, o que afetou mi-
lhares de passageiros no fim do ano passado. 

 ÎGreve
O Sindicato Nacional de Funcionários 

do Banco Central (Sinal) informou que os 
servidores do órgão aprovaram a continui-
dade da greve por tempo indeterminado 
em assembleia nesta terça-feira. A manu-
tenção do movimento de paralisação, que 
começou no dia 1º de abril, foi aprovada 
por 80% dos votos. A próxima assembleia 
ocorre no dia 21 de junho.

 ÎCenso
As inscrições para o processo seletivo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) terminam nesta quarta-feira. Estão 
abertas 5.185 vagas no Rio Grande do Sul 
para trabalhar temporariamente no Censo 
2022, no cargo de recenseador, que realiza as 
entrevistas nos domicílios. As inscrições são 
feitas pelo site do IBGE, sem a necessidade de 
pagamento de taxas ou realização de prova. 

 ÎEnergia
Os consumidores da RGE terão que 

aguardar mais uns dias para saber qual será 
o reajuste da conta de luz da distribuidora 
que atende a 381 municípios gaúchos. Era 
esperado que os percentuais fossem divul-
gados ontem pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), para entrarem em vigor 
no domingo. No entanto, o órgão regulador 
resolveu prorrogar a vigência das atuais ta-
rifas da concessionária até 28 de junho.

 ÎGoogle
O Google vai expandir as operações de 

engenharia no Brasil, oferecer 500 mil bol-
sas de capacitação e expandir parcerias 
com ONGs e veículos jornalísticos. Esses 
foram os destaques do evento Google for 
Brazil, realizado nesta terça-feira, em São 
Paulo. A empresa anunciou uma parceria 
com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas), situado na Cidade Universitária da 
USP, na capital paulista, com o intuito de 
expandir as operações técnicas no Brasil.

 ÎArgentina
A inflação ao consumidor na Argentina 

saltou 60,7% em maio na comparação com 
igual mês de 2021, informou o Instituto Na-
cional de Estatísticas e Censo (Indec). O resul-
tado representa uma aceleração em relação 
ao avanço anual de 58% registrado em abril.

em focofechamento 

Porto Alegre, Quarta e quinta-feira, 15 e 16 de junho de 2022

fonte:

A manutenção do ar seco sobre o território gaúcho 
na madrugada irá propiciar um amanhecer de 
frio em que as mínimas ficarão abaixo de 10°C na 
grande maioria das regiões. Em áreas serranas 
a mínima irá oscilar ao redor de 3ºC a 5°C com 
marcas ao redor de zero nos Campos de Cima da 
Serra. Os nevoeiros ainda poderão atrapalhar a 
visibilidade na Metade Leste logo cedo. Durante 
a tarde o sol predomina e a temperatura fica 
amena e ao redor de 20°C na maioria das áreas. A 
umidade fica baixa a tarde no Oeste.

O dia poderá começar com nevoeiros, baixa visibilidade e frio. Durante a tarde o sol 
predomina e com o vento calmo a sensação térmica fica agradável. Na quinta-feira o 
sol predomina com padrão parecido de temperatura. Na sexta-feira a chuva volta e 
poderá ser forte.
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O mais importante festival de dança para crianças e 
jovens do País chega ao Rio Grande do Sul. Promovido 

pelo Conselho Brasileiro de Dança, o

Festival CBDD Kids 
irá acontecer entre quinta-feira e sábado no Teatro CIEE (rua 

Dom Pedro II, 861), com a apresentação de mais de 200 
coreografias. A abertura oficial acontece na sexta-feira, às 
19h, com a participação especial do bailarino Paulo Rodri-

gues, considerado um dos melhores da atualidade. Os 
ingressos podem ser solicitados pelo WhatsApp (51) 

98064-4444 ou diretamente no Ballet Vera Bublitz (Rua Lucas 
de Oliveira, 158). Os bailarinos, de 5 a 14 anos, vão concorrer 

em sete modalidades: ballet clássico de repertório, ballet 
clássico livre, ballet neoclássico, contemporâneo, estilo livre, 

jazz e danças urbanas. Entre os jurados, destaque para a 
convidada de honra, a bailarina russa Anastasia Dunets, que 
também irá ministrar workshops de dança durante o festival. FÁ
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Uma das atrações teatrais mais apreciadas pelo público gaúcho, a peça

Homens de perto
volta para temporada no Theatro São Pedro (Pça Marechal Deodoro, s/n). Zé Victor Castiel, 
Oscar Simch e Rogério Beretta estarão no palco de quarta-feira a sábado, às 21h, e no 
domingo, às 19h, em uma apresentação que promete revisitar os melhores momentos do 
humorístico, que está próximo de completar 20 anos - já que, como os próprios atores 
colocam, “a gente não é besta de apresentar os piores momentos”. Ingressos, entre R$ 15,00 
e R$ 80,00, no Sympla ou na bilheteria do teatro. Esta será uma temporada especial, em 
homenagem aos 250 anos de Porto Alegre e aos 164 anos do Theatro São Pedro. A direção é 
de Néstor Monastério e o texto, baseado na improvisação dos atores, é de Artur José Pinto.


