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Certezas matemáticas
Nessa época em que começam as comemorações de 

fim de ano, com coquetéis que antecedem os eventos, o 
sinal para terminar com a distribuição de água que pas-
sarinho não bebe é o primeiro copo quebrado.

Mudança de plenário

Em uma iniciativa inédita, o Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-RS) reuniu nesta semana 21 novos deputados estaduais 
eleitos em outubro. O presidente do TCE, conselheiro Alexan-
dre Postal – ex-parlamentar de seis mandatos –, destacou a im-
portância de os deputados conhecerem as funções da corte de 
contas e os principais números do Estado.

Pedalando no perigo
De um leitor: “Na freeway os acostamentos estão em excelen-

te condição. Acostamento é para proteção, não para circulação. 
Ademais, é proibido circular nos acostamentos, inclusive cami-
nhando. E tem sido cada vez mais intensa a presença de ciclistas.

Piranha guasca I
Sobre o avanço das palometas nos rios gaúchos e lagoas como 

a dos Patos: nos anos 1970, quando começaram a aparecer no rio 
Santa Maria, um veterinário da Ufrgs aventou a hipótese de que 
as piranhas da região do Pantanal foram descendo e cruzaram 
com um peixe canadense igualmente voraz, o Black Bass.

Piranha guasca II
Parece estranho um canadense dar as costas por aqui, mas 

tem lógica. Foram importados a partir de 1958 para repovoar as 
barragens que na época não tinham “escadarias” para os peixes 
na época da piracema. De uma forma ou outra se cruzaram e en-
tão surgiu um híbrido que uniu a fome com a vontade de comer.

Nova profissão
A remoção cirúrgica de placas na laringe obriga o presi-

dente eleito Lula (PT) a poupar a voz, então, ele se comunica 
por bilhetes que são traduzidos por sua mulher Janja. É uma 
nova profissão, tradutora de bilhetes.

Pedido de CPI
O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) protocolou pedido de abertura de CPI 

para investigar abuso de autoridade por parte de ministros do STF e do Tribunal Superior Eleito-
ral. Ele garante que o requerimento já conta com dezenas de assinaturas de colegas. São necessá-
rias pelo menos 171 nomes para que uma Comissão Parlamentar de Inquérito seja instalada.

É outro 
departamento

O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4) negou apela-
ção do Conselho Regional de Quí-
mica e manteve decisão que libe-
rou uma empresa produtora de 
vinhos de Caxias do Sul de pagar 
multa. Segundo a decisão, proferi-
da pela 4ª Turma, a fabricação a 
granel ou envase de vinhos não 
se situa na área da química.

Serviço completo
Muito boa a iniciativa dos motoristas do ponto de táxi no lado oposto ao Hilton Hotel, no bairro 

Moinhos de Vento em Porto Alegre. É uma tranquilidade para forasteiros e turistas saber quanto 
custa uma corrida para os trajetos mais frequentes. E ajudaria muito se a EPTC repintasse a faixa de 
segurança para pedestres no local, que sumiu há horas sem dizer quando volta.
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70 Baixe o APP e aproveite.
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CHEGAMOSPARASER PARTE
DOPÔRDOSOLNOGUAÍBA,

do brique da Redenção, parte da tradição gaúcha. A Uniprime
Pioneira chega a Porto Alegre para ser parte dos sonhos e das

conquistas do povo gaucho. Faça parte, tu também.
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