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MARCO AURÉLIO

InformeEspecial

O que você está pensando agora?

RT @marcosbarreto98: O mundo se divide em
mercados aquecidos e mercados esquecidos.

O Informe Especial segue, no Twitter, Marcos Barreto

A criançada viveu
momentos de
encantamento ontem.

Um dos maiores clássicos
do cinema, O Mágico de Oz
foi encenado por 250 alunos
do Centro Municipal de
Educação em Dança, que
funciona na Escola Municipal
José Loureiro da Silva, na Vila
Cruzeiro, na Capital.

O palco? O imponente
Theatro São Pedro.

ARTISTAS
EM CENA

InformeEspecial 3218-4797
Com Tiago Rech | informe.especial@zerohora.com.br
LUCIANO PERES

O colunista Tulio Milman está em férias e retorna na sexta-feira

De volta
à praia

Alvo de uma operação do
Ministério Público e da Polícia
Civil no verão passado, lojas que
vendem artigos falsificados já
voltaram a atuar no Litoral Norte.

No centro de Capão da Canoa,
ambulantes já abriram comércio
de tênis,camisetas e bonés de
procedência duvidosa mais
de um mês antes do início da
temporada.

US$ 1
milhão
é o valor doado pelo ator
Leonardo DiCaprio para

salvar os tigres da extinção. A
preservação da espécie é o tema
de uma conferência realizada

por 13 países na Rússia. Restam
apenas 3,2 mil exemplares deste

felino na natureza.

Pela causa
A mitologia tibetana fala

de um terceiro olho no meio
da testa,mas um professor
de arte da Universidade de
NovaYork decidiu colocá-lo
na nuca.Wafaa Bilal fez um
implante de uma diminuta
câmera digital.

Ele explicou ontem que
se submeteu à cirurgia
para um projeto de
arte contemporânea
encomendado por um novo
museu de Doha,no Catar,
Golfo Pérsico.

O garoto corre para abraçar o pai.Depois de 12 meses,o soldado
americano retorna do Afeganistão.Há tanta coisa para contar.O
primeiro passeio de bicicleta.A descoberta das primeiras letras nos
livros e jornais.Mas o menino espera.Primeiro,vai aproveitar o colo.
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A volta para casa

Em tempo 1
A Associação dos Moradores e

Amigos do Bairro Três Figueiras
questiona a eficácia da bacia de
amortecimento instalada na Praça
Celso Luft,na Avenida Teixeira
Mendes,na Capital.

A entidade manifestou ao
Informe Especial que tem dúvida
se a obra realmente conterá a água
da chuva.

Além disso,demonstrou
preocupação com a sujeira,o
lixo e o material orgânico em
decomposição que se acumulará
no interior da estrutura,localizada
ao lado de um colégio e embaixo
de uma área de lazer.

Em tempo 2
O Departamento de Esgotos

Pluviais informa que a bacia de
amortecimento apenas funcionará
plenamente quando for executada
a segunda parte da obra,
composta pela implantação das
redes pluviais complementares,
prevista para começar em 2011.

TALENTODOSPAMPAS –Um
artigo científico de quatro cirurgiões
gaúchos foi publicado na edição deste
mês da Revista da Sociedade Europeia
de Cirurgia Cardiovascular. Eduardo
Saadi, Luiz Henrique Dussin, Leandro
Moura e André Severo abordam no texto
uma técnica inovadora para corrigir
aneurismas na artéria aorta.

Moradia
Passageiros que chegam ao

Terminal Parobé para pegar seus
ônibus,no centro da Capital,
passaram a dividir espaço com
moradores de rua.

À tarde,grupos de sem-teto se
instalam na rampa de acesso do lado
da Avenida Júlio de Castilhos com
materiais recicláveis,cobertores e
outros pertences pessoais.

A presença tem sido cada vez mais
frequente no local,dificultando a
circulação de pessoas.

FUMAÇA – O cubano José Luiz Migollo
aterrissa em Porto Alegre na próxima
semana para fazer uma demonstração
sobre a arte de confeccionar os legítimos
charutos da terra de Fidel Castro. Ele
estará no dia 29 na tabacaria Domenico,
no Moinhos Shopping, e no dia 30 na
Paromas, no bairro Floresta.

DINHEIRO – O Banrisul lança
amanhã um novo serviço de mobile
banking. Clientes que acessam o
canal eletrônico do banco pelo celular
poderão verificar as cotações de
moedas, bolsas de valores e índices
financeiros.

Saldo positivo
De janeiro de 2007 a novembro

de 2010, ingressaram no
Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor mais de R$ 2,6
milhões,resultado das multas
aplicadas no período.O Fundo
financia os programas e projetos
mantidos pelo Procon-RS.

– É importante não esquecer
que o Procon não é órgão
arrecadador,mas indutor
de boas condutas.Mas,se
necessário,são abertos processos
administrativos que poderão
resultar na aplicação de multa
– destaca Adriana Burger,
coordenadora executiva do
Procon no Estado.
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OLIMPÍADAS – A equipe do curso de Direito da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM) conquistou o segundo lugar nas Olimpíadas Jurídicas. Os estudantes
Nathalie Kuczura, Ângela Saideles Genro, Tatiana Dibi Schvarcz e Fernando Maicon
Prado Taschetto competiram com mais 90 grupos, em Vitória, Espírito Santo.


