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ÎÎReceita Federal
A partir das 10h desta quinta-feira, o
contribuinte que entregou a Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física acertará as
contas com o Leão. Nesse horário, a Receita
Federal liberará a consulta ao segundo dos
cinco lotes de restituição de 2022. O lote
também contempla restituições residuais
de anos anteriores. Ao todo, 4.250.448 contribuintes receberão R$ 6,3 bilhões.

ÎÎEnergia
A Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) abriu consulta pública sobre o repasse que a Eletrobras fará para a Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE), de
modo a contribuir para a redução das tarifas de energia. Para 2022, está previsto o
repasse de R$ 5 bilhões a ser aplicado na
Conta, que compõe a formação da tarifa, até
a primeira quinzena de julho, segundo a
agência. Nos demais anos, a proposta é que
os pagamentos sejam feitos até 30 de abril
em parcelas com valores variados até 2047.

em foco
Direcionado para crianças pequenas, o espetáculo

Marcando os 40 anos da morte de uma
das maiores cantoras brasileiras, a Casa
de Cultura Mario Quintana lança nesta
quinta-feira, às 20h, no seu canal de
YouTube, o documentário

Bichológico
volta a cartaz no Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307) neste final de
semana e no próximo (2 e 3 de julho). Todas as sessões acontecem aos sábados e
domingos, às 16h, e os ingressos estão à venda no site Entreatos por R$ 34,00
(inteira) e R$17,00 (meia-entrada). Baseada na obra homônima da escritora gaúcha
Paula Taitelbaum, a peça consiste em um jogo com formas geométricas coloridas,
conduzido pela atriz e artista circense Débora Rodrigues. No palco, círculos,
quadrados, retângulos e triângulos, distribuídos pelo espaço cênico, compõem a
cenografia do espetáculo, criada por Diego Steffani. A brincadeira, a invenção e a
criatividade são as principais responsáveis por transformar estas figuras nos
engraçados animais e personagens que compõem a montagem: o Gato Chinês, o
Macaco Português, o Elefante Holandês, o Coelho Escocês e o Cão Polonês.

Elis Regina:
na parede da
memória.
A obra conta com argumento, roteiro e
direção da cineasta mineira Elizabete
Martins Campos, e pesquisa da gaúcha
Carla Cassapo. Gravado no mês de março
na CCMQ e em outras locações de Porto
Alegre, o filme traz depoimentos de
diversas personalidades da cultura e de
pessoas do convívio íntimo da artista. O
filme costura falas do jornalista Juarez
Fonseca, de grande proximidade pessoal
com a cantora, além de Tânia Carvalho e
do também jornalista e músico Arthur de
Faria, autor do livro Elis, uma biografia
musical. Um dos entrevistados é Almiro
Paiva Carvalho, tio de Elis, que doou à
instituição um violão que pertenceu à
cantora. O instrumento assinado por ela
passa a integrar o Acervo Elis Regina, no 2º
andar da instituição cultural (Rua dos
Andradas, 736), que concentra a maior
coleção pública relacionada à artista no
País e que também passará a exibir o
curta-metragem.
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Fechamento

Porto Alegre, quinta-feira, 23 de junho de 2022

ÎÎShoppings
O setor de shopping centers registrou a
13ª alta mensal consecutiva ao atingir uma
elevação de 81,5% nas vendas em abril, na
comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo balanço da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Em
termos reais, quando descontada a inflação, o crescimento foi de 61,8%.

ÎÎTrabalho
Quase 20 milhões de trabalhadores informais recorriam a ocupações com renda
mais baixa e sem necessidade de qualificação para tentar bancar a sobrevivência no
terceiro trimestre de 2021. Trata-se da busca pelos populares bicos como estratégia
para o pagamento de despesas básicas.
Essa é uma das conclusões de um estudo
da B3 Social e a Fundação Arymax, em
parceria com o Instituto Veredas.

A tradicional Mostra DAD de teatro da Ufrgs volta ao
modo presencial com espetáculo produzido pelo
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Grupo Jogo,
intitulado A coisa, que estreou nesta quarta e terá
sessões nesta quinta e sexta-feira na Sala Qorpo Santo
(av. Paulo Gama s/n), no Campus Central da Ufrgs, às
20h. A montagem retrata um mundo de relações
globalizadas em que as mínimas decisões podem ter
profundas consequências. Da descoberta de um novo
mundo a partir das navegações até a era dos meios
digitais, as pequenas e grandes disputas ditam os
rumos das nossas vidas. Em meio a isso, um floco de
algodão se desloca suavemente sobre o oceano em
uma direção incerta. Os ingressos, gratuitos, podem
ser adquiridos através da plataforma Sympla.

ÎÎGolpe
A Receita Federal emitiu uma nota alertando os contribuintes de que não cobra nenhum valor pelo serviço de regularização
do CPF e que é preciso estar atento a fraudes. Segundo a Receita, contribuintes estão
recebendo mensagens de SMS, WhatsApp e
e-mails com links que induzem a vítima a
pagar uma taxa para regularizar o CPF.

ÎÎCaixa
O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça, por meio de uma ação civil
pública de tutela antecipada, que a Caixa
pague R$ 5 bilhões à Funcef (Fundação dos
Economiários Federais) para cobrir prejuízos gerados após direcionamento de diretorias do banco público.

fonte:

METEOROLOGIA

Rio Grande do Sul

Porto Alegre

A instabilidade se converte em uma frente fria que
avança e mantém a presença das nuvens com
pancadas de chuva em diversas regiões. Novamente
poderá chover forte, de forma isolada, e não se afasta
a ocorrência de temporais passageiros, sobretudo na
Metade Norte. O vento ingressa do quadrante Sul e
favorece temperatura mais baixa. Durante a tarde, a
máxima não passa muito de 15°C na grande maioria
das regiões. Amanhã, a instabilidade perde força,
contudo as nuvens ainda predominam e poderá
chover fraco.

Jornada será úmida novamente, com muitas nuvens e pancadas de chuva na Capital.
A temperatura sobe devagar em razão da instabilidade e do vento Sul. Amanhã, as
nuvens predominam com chuva a qualquer hora, porém, com tendência de ser fraca e
com baixos acumulados.
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