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LEIA NA SEGUNDA-FEIRA

Parcialmente nublado na maior parte das regiões. No Norte, nublado com 
pancadas de chuva. Temperatura: declínio. Mínima: 10°C. Máxima: 29°C. 
Umidade: 40%/95%. Ventos: sul a leste, de fracos a moderados. Sábado 
- nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Norte e Nordeste; nas 
demais regiões, parcialmente nublado. Domingo - nublado com pancadas 
de chuva no Norte; nas demais regiões, parcialmente nublado.

Parcialmente nublado. 
Temperatura: declínio. 
Mínima: 17°C. Máxima: 
22°C. Umidade: 60%/90%. 
Ventos: sul a leste, de 
fracos a moderados.

Rio Grande do Sul Porto Alegre

Empresas & Negócios
Na coluna De Salto Alto, empresária 
Claudia Schroeder fala sobre a Voy, 
uma das novas marcas de bolsas, 
sapatos e acessórios de Porto Alegre

Hyundai Creta 
é a nova opção 
na categoria 
de SUVs 
compactos

Com curadoria de Gaudêncio Fidelis, o 
LabART 760 (Marechal Floriano, 760) 
abre, neste sábado, sua última exposi-
ção do ano.

Museu de 
Contrastes - 
Experiência 5
recebe antiguidades, colecionáveis de 
períodos e lugares diversos, e obras de 
arte moderna e contemporânea, que 
serão exibidas lado a lado a partir de 
mecanismos de justaposição. Participam 
trabalhos de 15 artistas – acima, obra 
de Carlos Trevi. A visitação, gratuita, 
pode ser feita até 11 de março de 2017.

NESTA EDIÇÃO

Tempo

Em focoFechamento

Loterias
O concurso 4.253 da Quina sorteou  

nesta quinta-feira os números 09, 10, 16, 22 
e 55. No primeiro sorteio do concurso 1.579 
da Dupla Sena saíram as dezenas 03, 15, 17, 
33, 42 e 47. No segundo, os números foram 
23, 25, 26, 28, 38 e 40. Os resultados são 
extraoficiais.

Parques nacionais
O governo brasileiro quer atrair inves-

tidores estrangeiros para o projeto de abrir 
seus parques nacionais para a concessão e 
exploração de empresas privadas. O as-
sunto foi um dos temas tratados em 
Dongguan, na China, durante um evento 
que reuniu empresários e autoridades bra-
sileiras e chinesas.

Michel Temer
Prestes a completar sete meses na Pre-

sidência, sendo quatro meses efetivo no 
cargo, o presidente Michel Temer fará sua 
estreia nesta sexta-feira, no Nordeste, ain-
da com receio de manifestações e vaias, já 
que a região é considerada um reduto pe-
tista. Desde que assumiu, Temer já progra-
mou e cancelou duas agendas na região.

Minas do Camaquã
O deputado Luiz Fernando Mainardi 

(PT) encaminhou ao diretor técnico da Fe-
pam, Rafael Wolkind, uma manifestação 
contrária ao projeto Caçapava do Sul, da 
Votorantim Metais e Iamgold, que preten-
de instalar uma mineradora nas Minas do 
Camaquã, divisa entre Bagé e Caçapava 
do Sul. O documento deve ser integrado ao 
processo de licenciamento ambiental.

Investimentos
Os investimentos na economia brasi-

leira recuaram 2,6% na passagem de se-
tembro para outubro, segundo o indicador 
Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo. 
Esse é o quarto resultado negativo conse-
cutivo, o que deixa um carregamento esta-
tístico negativo de 4,8% para o quarto tri-
mestre do ano.

Desapego
A Vila Assunção, em Porto Alegre, re-

ceberá, neste sábado, das 11h às 20h, mais 
uma edição da feira desapego no estilo 
garage sale. São objetos de decoração, 
utensílios e antiguidades à venda em um 
casarão da avenida Guaíba, 4.126. Os in-
gressos custarão R$ 5,00.

VOCÊ
NUNCA VIU
ESTE FILME:
assine 6 meses de JC
e ganhe um presentão
de cinema.

1mêS grátiS
Vale-preSente
gnC CinemaS*

Saiba mais em www.jornaldocomercio.com/assine
ou ligue 0800 051 0133

*Promoção válida de 1 a 30 de dezembro de 2016
ou enquanto durar o estoque de ingressos.

Que tal uma balada no estacionamento neste fim de 
semana? É o que irá acontecer no subterrâneo da 

Fundação Iberê Camargo, no sábado, para marcar o 
lançamento do aplicativo ONNi. A

Festa no museu
irá reunir conhecidos coletivos de música underground 

para animar o público até as 7h. Mais cedo, o aplicativo 
será lançado para convidados no átrio da fundação. Os 

ingressos antecipados para a festa custam R$ 45,00 
via ONNi – o aplicativo está disponível para download 

na Google Play e Apple Store.

A partir do meio-dia de sábado, a Concha Acústica do 
Theatro São Pedro recebe a primeira edição do

Festival da 
Primavera.

O objetivo é integrar a comunidade, oferecer música e 
proporcionar o intercâmbio de técnicas e conhecimen-
tos entre os participantes. A programação se inicia ao 

meio-dia com um brechó que reunirá diversos 
expositores de moda e marcas autorais sustentáveis. 

A partir das 15h, em sequência, ocuparão o palco o 
guitarrista Anderson Magal e a banda Coronéis da 

Vicente, seguidos da General Bonimores, da Nocet e 
da Camerata Pampeana (foto). A entrada é franca.

LABART/DIVULGAÇÃO/JC
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