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Há 20 anos em cartaz, o espetáculo

Adolescer 
volta ao Teatro CIEE (Rua Dom Pedro II, 
861) para uma nova apresentação no 
domingo, às 18h. A montagem, escrita 
e dirigida por Vanja Ca Michel, dá luz a 
temas atuais e frequentes na vida dos 
jovens. Os ingressos estão à venda na 
plataforma Blueticket com preços 
entre R$ 30,00 e R$ 80,00. Assuntos 
como a busca pela identidade, 
relacionamentos com a família e os 
amigos, solidão, sexualidade, 
conflitos, bullying, medos, autoestima, 
ansiedade e preconceito fazem parte 
do texto que compõem a narrativa. A 
peça é atualizada anualmente com o 
intuito de refletir bem a realidade dos 
jovens. 

 ÎConstrução civil
O Sindicato das Indústrias da Constru-

ção Civil no Estado do Rio Grande do Sul 
(Sinduscon-RS) realiza hoje, às 12h30min, 
em sua sede, reunião almoço com a partici-
pação do presidente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção, José Carlos 
Martins. O convidado falará sobre “Como 
aumentar a participação da construção no 
PIB do Brasil”.

 ÎBNDES
O BNDES aprovou apoio de até R$ 20 

milhões não-reembolsáveis para incenti-
var projetos de transformação digital e in-
dústria 4.0 em micro, pequenas e médias 
empresas com recursos do BNDES Funtec. 
A meta do programa, que será lançado 
hoje, é atingir 1.200 negócios de micro a 
médio porte com iniciativas como instala-
ção de sensores para controle e tomadas de 
decisões automáticas em fábricas.

 ÎEnergia 1
A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) manterá a bandeira verde aciona-
da em julho para todos os consumidores do 
País. Com a decisão, as contas de luz se-
guem sem cobrança adicional no próximo 
mês. Em nota, a agência informou que a 
bandeira verde sinaliza “condições favorá-
veis de geração de energia elétrica”.

 ÎEnergia 2
A Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) vai leiloar na quinta-feira (30) 13 lo-
tes de linhas de transmissão de energia. As 
empresas que obtiverem a concessão fica-
rão responsáveis por construir, operar e 
manter as linhas, que somam um total de 
5.425 quilômetros e uma capacidade de 
6.180 mega-volt-ampères (MVA). 

 ÎNota Fiscal Gaúcha
O Nota Fiscal Gaúcha (NFG) está comple-

tando 10 anos de incentivo à cidadania fiscal. 
Ao todo, já são mais de 2,4 milhões de cida-
dãos cadastrados, R$ 73,3 milhões em prê-
mios distribuídos aos participantes por meio 
dos sorteios, R$ 55,2 milhões retornados aos 
cidadãos através de cashback e R$ 141,3 mi-
lhões repassados a entidades sociais. 

 ÎAmazon
A Anatel (Agência Nacional de Teleco-

municações) apreendeu 5.700 produtos 
clandestinos em fiscalização na Amazon. 
Ao todo, foram fiscalizados 67 mil equipa-
mentos em armazéns e centros de distri-
buição da plataforma de vendas online nas 
cidades de Betim (MG) e Cajamar (SP). En-
tre os produtos identificados sem conter a 
homologação obrigatória da Anatel, desta-
cam-se carregadores de celulares, baterias 
portáteis e fones de ouvido sem fio.

em focofechamento 

Porto Alegre, segunda-feira, 27 de junho de 2022

fonte:

A semana começa com predomínio de sol em grande 
parte das regiões. As nuvens seguirão muito presentes, 
porém permitindo aberturas de sol. A temperatura no co-
meço da manhã deverá ficar ao redor de 10°C em muitas 
áreas, com previsão de marcas entre 7 e 9°C na faixa Cen-
tral, Zona Sul e nos Campos de cima da Serra. Durante a 
tarde, a temperatura sobe gradativamente e a máxima 
poderá passar de 20°C em grande parte do território 
gaúcho. As nuvens aumentam nas fronteiras Oeste e Sul 
com potencial de pancadas esparsas de chuva. Amanhã 
a chuva se espalha pelo Estado e pode chover forte.

Jornada terá sol e nuvens e um padrão mais ameno de temperatura. O dia poderá 
começar com a presença de nevoeiros. Na terça o dia começa com amplas aberturas 
de sol, porém o tempo fica instável durante a tarde com pancadas de chuva. A 
instabilidade segue na quarta.
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O Itaú Cultural irá transmitir 
live com o ator e diretor teatral

José Celso 
Martinez 
Corrêa
e a produtora e diretora 
Monique Gardenberg. A dupla 
assina o longa-metragem 
Esperando Godot, que estreou 
em 2021 e passa a integrar o 
catálogo da plataforma. O 
filme retrata a dramaturgia 
homônima de Samuel Beckett 
com cenários e problemas 
atuais, como a pandemia da 
Covid-19, e está disponível até 
31 de dezembro, no Sympla 
Play. A relação do Teatro 
Oficina com o texto de Beckett 
não é nova. Há 20 anos, o 
grupo já havia realizado uma 
encenação do mesmo, em 
uma versão para teatro, com 
direção do Zé Celso e 
produção de Monique. 

EVANDRO LEAL/DIVULGAÇÃO/JC

O Teatro Feevale, irá celebrar o

Dia Mundial do Rock
com o terceiro dos espetáculos da série 4 Ventos, da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. O 
evento acontece no dia 13 de julho, a partir das 20h, e conta também com a participação da banda 
The Dogs. O grupo, conhecido como um dos maiores de cover da região sul, é formado por Lucky 
Alves (voz e bateria), Daniel Hunger (teclados), Rodrigo Ruivo (voz e contrabaixo) e Marcelo 
Marinoni (voz e guitarra). Eles irão levar ao público releituras de clássicos como The Beatles, Elvis 
Presley, Led Zeppelin, ACDC, Queen e muitos outros. O projeto 4 Ventos reflete a proposta da 
orquestra nos últimos anos: realizar a fusão de repertórios, mostrando que a música de concerto 
também pode dialogar com artistas populares. Os ingressos custam o valor fixo de R$ 30,00.
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