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ais de 3,5 mil motoristas foram multados nas estradas gaúchas pelos pardais,
que hibernaram por quase quatro longos anos. Fez bem quem lá atrás
continuou mantendo a disciplina e não ultrapassando os 80 km/h. Se bem que
a maior parte obedeceu à filosofia do “vai que...”.
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O presente e o futuro I

Capricho no Natal

O presente e o futuro II

Dúvidas internacionais

Os pepinos da horta da Petrobras crescem sem parar. Inclusive pepinos internacionais. Não bastasse a questão do balanço que vai sair
capenga, os acionistas internacionais, entre eles grandes fundos, certamente vão questionar a estatal brasileira sobre como a situação pode
chegar a este estado sem que ninguém ficasse sabendo nos mais altos
escalões. Não estão sozinhos. Cá no Brasil, fazemos a mesma pergunta.

Tudo na boa

Tarso descartou participar do novo governo Dilma Rousseff (PT), aduzindo que pretende ajudar o PT a fazer a reforma
política, para ele fundamental até para o futuro da democracia
brasileira. Não escondeu que vai ser duro para a presidente Dilma governar se o deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ)
for escolhido presidente da Câmara dos Deputados. É de opinião
que o atual modelo de base aliada está esgotado, e que a reforma
política precisa verticalizar as alianças.

EDUARDO LIOTTI/DIVULGAÇÃO/JC

Os shoppings sempre
arrancam na frente quando o assunto é Natal. É
deles a decoração mais caprichada, visual acompanhado de promoções para
atrair mais clientes. Além
da decoração diferenciada, o Shopping Total lançou uma campanha inédita: para compras acima de
R$ 100,00, o Total sorteará
R$ 100 mil para o ganhador por meio de cartão de
crédito, que poderá ser utilizado à escolha do cliente.
Ele define seus presentes à
vontade.

Em entrevista ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o
governador Tarso Genro (PT) analisou o momento nacional e
avaliou seu governo. Especialista em grau de PhD em explicar
racionalmente determinadas realidades adversas, Tarso reconheceu que errou ao não cuidar antes das estradas gaúchas, que
só agora as obras estão sendo desovadas. Bem-humorado, disse
que nunca mais vai usar a palavra “peremptoriamente”, mas
que não concorre a mais nada. “Já tive minha dose de eleições.”

O presidente da República em exercício, Michel Temer (PMDB),
disse ontem que o governo está “tranquilíssimo”. É uma das tantas
palavras que na política precisa ser entendida exatamente ao contrário. Não está coisa nenhuma. Aliás, o PMDB também está “tranquilíssimo”. Talvez à base de tranquilizantes.

Análise do tropeço

Os tropeços do PT em
2014 e os caminhos do partido e da política em 2016, este
será o tema de um painel a
ser realizado nesta quinta-feira, às 19h, no Afocefe Sindicato. Organizada pelo ex-presidente do PT em Porto Alegre
Adeli Sell, a atividade terá
como foco reunir a militância
para um verdadeiro debate
sobre os rumos do partido e
da política na Capital.

MARCO QUINTANA/JC

Tarrafas ao rio

Não que seja uma cena
incomum mais para a zona
Sul, mas por enquanto as
águas do Guaíba ainda não
são tão piscosas como a tarrafada sugere. Com o projeto
Pisa tudo melhora, é verdade, mas enquanto os afluentes do rio continuarem despejando poluição sob várias
formas, orgânicas ou químicas, esta cena será mais exceção do que regra.

Quem faz o comércio
gaúcho crescer
conta com o BADESUL.

Os pássaros

Gaúcho que mora em Brasília foi a Xangri-Lá no fim de
semana e espantou-se com a
quantidade de lixo e de garrafas
quebradas, aliás uma moda entre os bebuns, quebrar garrafas
de vidro junto ao meio-fio. Outro
espanto foi ver o grande número
de quero-queros mortos e até gaivotas. O que houve em Xangri-Lá
nos últimos dias?

Espanto de espanhola

Espanhola que mora no Brasil ficou espantada quando leu
um aviso no banheiro de um centro clínico universitário pedindo
que não levassem o sabonete, o
papel higiênico e as toalhas de
papel porque poderiam precisar
deles na próxima consulta. A senhora ainda não viu nada, cara
leitora. Não falta quem queira
levar o banheiro inteiro.

Miúdas
` DÓLAR alto está atrapalhando um bocado o planejamento de
`
`
`

quem pretende viajar para o exterior no final do ano.
POLÍCIAS brasileiras matam seis pessoas por dia. O índice
também é alarmante nas mortes causadas por criminosos.
POR QUE nessas horas o ex-presidente Lula (PT) não vem a
público para comentar os pepinos que caíram no colo de
Dilma?
ENTRE não saber e não procurar saber, a distância é muito
curta. Não saber é quase uma impossibilidade.

Finais

PRÊMIO Humanidades será conferido a 30 personalidades públicas no Fórum Estadual em Defesa à Pessoa, dia 24/20h/Centro Cultural CEEE. SINDICATO das Agências de Propaganda do RS (Sinapro-RS) promove palestra com o publicitário Caio Barsotti hoje/11/Hotel
Sheraton.

Financie seu projeto com o BADESUL.
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