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O show da banda norte-americana

Metallica
em Porto Alegre está oficialmente reagendado para o dia 5 de maio de 2022, no estaciona-
mento da Fiergs. A confirmação da produtora Live Nation veio no começo da tarde de ontem. 
Ingressos já adquiridos seguem valendo para a nova data, e ainda há entradas disponíveis 
no site do Eventim. A apresentação trará como convidado o grupo Greta Van Fleet, e o show 
de abertura fica a cargo do Ego Kill Talent. O concerto na Capital será o primeiro da turnê 
brasileira, que também passa pelas cidades de Curitiba (7 de maio), São Paulo (10 de maio) 
e Belo Horizonte (12 de maio). Marcado originalmente para o dia 21 de abril de 2020, o show 
do Metallica em Porto Alegre estava sem data definida desde novembro do ano passado. 
Será a terceira vez que o grupo, um dos mais importantes do heavy metal em todos os 
tempos, sobe aos palcos da Capital, depois de shows em 1999 e 2010 (foto acima).

 ÎConstrução civil
A Câmara Brasileira da Indústria da Cons-

trução (CBIC) revisou novamente para cima a 
projeção de crescimento do setor para 2021. 
Agora, a expectativa é avançar 5%, o melhor 
resultado dos últimos 10 anos.

 ÎEnergia
O preço dos equipamentos para a gera-

ção de energia solar, que já vem subindo des-
de o ano passado, pode avançar mais 10% até 
julho de 2022, antes de começar a baixar, se-
gundo Rodolfo Meyer, presidente do Portal 
Solar.

 ÎCaged
O ministro da Economia, Paulo Guedes, 

adiantou que o resultado do Caged de setem-
bro, que será divulgado hoje, deve trazer um 
novo resultado recorde com a geração líquida 
de mais de 300 mil empregos.

 ÎBelchior
A Casa de Cultura Mario Quintana (An-

dradas, 736) abre hoje a exposição Belchior 
Abraços & Canções, reunindo memórias ma-
teriais e afetivas da família que acolheu o can-
tor e compositor durante parte de seus últi-
mos anos de vida no interior do Estado.  
Visitação da mostra das 10h às 20h.

 ÎFacebook
O Facebook registrou lucro líquido de 

US$ 9,194 bilhão no terceiro trimestre deste 
ano, uma alta de 17% em relação ao mesmo 
período de 2020. 

em focofechamento 

Porto Alegre, terça-feira, 26 de outubro de 2021

fonte:

O ar seco comanda as condições do tempo no Estado. 
A temperatura mínima ficará inferior a 10°C em 
pontos de maior altitude. Há potencial para formação 
de nevoeiros e baixa visibilidade em alguns trechos 
da Metade Leste. A tarde fica ensolarada, com 
aquecimento rápido e faz calor. A umidade relativa do 
ar poderá baixar de 30%. Muita atenção aos índices de 
radiação ultravioleta, que, em dias de céu claro, nesta 
época, atingem valores muito altos. O tempo seguirá 
firme com sol em grande parte desta semana, com 
calor durante as tardes.

Mais uma bela jornada de sol na Capital com previsão de certa amplitude térmica 
típica de primavera. Nas manhãs de quarta e quinta-feira, nevoeiros poderão se 
formar baixando a visibilidade nas vias de acesso ao município. As tardes seguirão 
ensolaradas e com aquecimento rápido.
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Entre hoje e quinta-feira, uma programa-
ção especial celebra os 40 anos da

Jornada 
Nacional de 
Literatura,
realizada em Passo Fundo. As lives 
serão transmitidas pelo canal do 
Youtube da UPF Online e a programação 
pode ser conferida em www.upf.br/
jornada40anos. A abertura ocorre às 
19h; logo depois, Flávio Carneiro e 
Luciana Savaget falam sobre Leitura em 
qualquer socie(i)dade. Às 20h30min, 
Roger Mello e Marina Colasanti partici-
pam do painel Leitores, a sociedade dos 
sonhadores vivos. Amanhã, Julián Fuks e 
Alckmar Luiz dos Santos abordam 
Ocupações físicas e digitais: a literatura 
tem. Na segunda atração da noite, Cíntia 
Moscovich e Luís Augusto Fischer 
apresentam Leituras por aqui no Sul. Por 
fim, na quinta-feira, Vozes e pertenci-
mento: a literatura tem? são abordados 
por Elisa Lucinda e Ferréz. Na última 
sessão, às 20h30min, Leitores livres, 
seres (in)comuns tem como convidados 
Ricardo Azevedo e Maria Esther Maciel.

Em comemoração aos 60 anos do Atelier Livre, a 34ª edição do

Festival de Arte de 
Porto Alegre

começa hoje e vai até 5 de novembro, com exposições, intervenções 
urbanas, oficinas, debates e performances. Realizada de forma híbrida, a 

programação ocorre via plataforma digital no Youtube do Atelier Livre Xico 
Stockinger e presencial na Pinacoteca Aldo Locatelli, Paço dos Açorianos e 

Ceia (antigo Átrio) do Farol Santander. Criado para as comemorações dos 
25 anos do Atelier Livre, o festival foi primordial na formação de artistas 

locais. O artista visual e paisagista Fernando Limberger será o artista 
residente, para desenvolver a Ocupação Cromática, exposição no porão da 

Pinacoteca Aldo Locatelli. Ainda haverá a apresentação do projeto Abrigo 
2021, da artista performática Andressa Cantergiani (foto ao lado). Será a 

primeira performance no mundo que acontecerá com interferência de NFTs.


