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ÎÎSinpasul
O Sindicato das Indústrias de Celulose,
Papel, Papelão, Embalagens e Artefatos de
Papel, Papelão e Cortiça do Rio Grande do
Sul (Sinpasul), empossou ontem os membros
da nova diretoria para a gestão 2022/2025,
liderada pelo empresário Walter Rudi Christmann, que foi reeleito.

ÎÎFecomércio-RS
Com o tema “Eleições 2022: o que vem
pela frente?”, a Fecomércio-RS leva a Farroupilha a próxima edição do Giro Pelo Rio Grande, evento que retorna ao formato presencial.
O encontro está marcado para acontecer no
dia 28 de julho, às 18h30, na sede do Sindilojas
Farroupilha. A atividade será conduzida pelo
cientista político Fernando Schuler, pelo consultor econômico da Fecomércio-RS Marcelo
Portugal e pelo gerente de Relações Governamentais da entidade Lucas Schifino.

ÎÎIPC-S
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) arrefeceu em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de julho, informou a Fundação Getulio
Vargas (FGV). O índice cheio recuou 0,44%
na terceira leitura do mês. A FGV apurou alívio da inflação em Brasília (1,51% para
-0,23%), Belo Horizonte (0,36% para -0,60%),
Salvador (0,19% para -0,71%), Recife (0,14%
para -0,58%), Porto Alegre (0,45% para
-0,05%), Rio de Janeiro (-0,45% para -0,95%)
e São Paulo (0,00% para -0,39%).

ÎÎGeneral Motors
A General Motors (GM) teve lucro líquido de US$ 1,69 bilhão no segundo trimestre
de 2022, valor 40% menor do que o ganho de
US$ 2,84 bilhão apurado em igual período
do ano passado, segundo balanço. A receita
da GM teve expansão anual de 5% no trimestre, a US$ 35,76 bilhões, superando o consenso de US$ 33,18 bilhões.

ÎÎCriptomoedas

A Cia de Dança Tablado Andaluz apresenta nesta sexta-feira, às 20h no
Teatro Unisinos de Porto Alegre (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1.600) o espetáculo

Ay, Flamenco!,
que integra a programação do No Palco dentro do calendário do projeto Arte
& Cultura da Unisinos. A entrada é gratuita mediante preenchimento de
formulário online no site da universidade. Com direção geral de Andréa
Franco e direção musical de Pedro Fernández, o show é fruto maduro da
pesquisa e do fazer diário de cada integrante, tanto bailarinos quanto
músicos. A obra aborda elementos como drama, força, ritmo pulsante,
energia e beleza que formaram a arte e cultura flamenca desde os anos de
1700. Cada solista empresta um pouco de si, de suas técnicas, de sua
estética de baile e de suas emoções na interpretação de cada “palo” (ritmo).

Retomando a rotina de apresentações
presenciais, o cantor, compositor e
instrumentista

Gelson
Oliveira

Nesta quarta-feira, às 21h, o Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) será palco do
lançamento de Fragmentos, primeiro álbum do guitarrista

Edu Xavier.

apresenta nesta quinta-feira, às
18h30min no projeto Mistura Fina, o
show Trajetória. Nesta performance,
adaptada para o formato voz e violão,
o músico gaúcho mostra um repertório com obras relevantes de sua
carreira. Com entrada gratuita, a
apresentação acontece no Foyer
Nobre do Theatro São Pedro (Praça
Mal. Deodoro s/nº). Na setlist do
espetáculo, Oliveira, que já criou
obras para televisão, cinema, dança e
teatro, interpreta canções de seus
álbuns, sejam eles solos ou em
parcerias com colegas, gravados ao
longo de sua longa caminhada
musical que, em 2022, completa 43
anos. Nomes como Nelson Coelho de
Castro, Bebeto Alves, Antonio
Villeroy, Paulo Moura e Gilberto Gil,
estão na extensa lista de artistas com
quem ele já gravou e dividiu o palco.
Entre as distinções recebidas pelo
músico, constam o Troféu Açorianos
de Música de Porto Alegre, o Prêmio
Sharp e o Prêmio Fiat de Música.

O disco encerra um longo ciclo de composições, estabelecendo diálogos entre o
jazz, a música brasileira e latina. Edu terá a companhia de Caio Maurente (contrabaixo), Cristian Sperandir (piano) e Gustavo Laydner (bateria). Na sexta-feira, por
sua vez, o cantor e compositor Loni Seixa lidera o show Grande Chico, trazendo
releituras de clássicos de Chico Buarque. Ingressos para as duas apresentações,
com valores a partir de R$ 35,00, à venda pelo Sympla.
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O Nubank alcançou 1 milhão de clientes
na compra de criptomoedas no Brasil. A marca foi atingida menos de três semanas após a
experiência, anunciada na primeira semana
de maio, ser disponibilizada para toda a base
de usuários no país no fim de junho.

fonte:

METEOROLOGIA

ÎÎiFood
O iFood anunciou investimento na startup gaúcha Anota AI, especializada em atendimento automatizado integrado às redes
sociais. O aporte, que não teve o valor divulgado, tem como objetivo apoiar os planos de
expansão de mercado e clientes da investida. Inicialmente, a inteligência artificial da
Anota AI foi criada para atender via WhatsApp, mas agora é integrada ao Instagram e
ao Messenger.

Rio Grande do Sul

Porto Alegre

A jornada será de intensa variação de nuvens
que irá alternar com aberturas de sol no Estado.
O padrão de temperatura deverá seguir acima do
normal nesta época do ano e com sensação de
abafamento, sobretudo, na Metade Oeste. Por outro
lado, nos Campos de cima da Serra, sob efeito da
altitude, o dia irá começar com frio de inverno, mas
terá aquecimento à tarde. O vento predomina do
quadrante Norte com intensidade fraca. A partir de
amanhã o tempo muda com o avanço de uma nova
frente fria, com expectativa de chuva e frio.

O dia poderá começar novamente com nuvens baixas ou mesmo nevoeiros com
redução de visibilidade na Capital e nos arredores. Ao longo da tarde o sol predomina,
mas as nuvens deverão seguir presentes. A temperatura fica amena e o vento fica
calmo de Norte.
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