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Ping...

A lua é dos namorados

O vereador Sebastião Melo
(PMDB) que preside a comissão
especial que vai atualizar o Código de Posturas da Capital explicou ontem ao Jornal Gente da
Rádio Band que não espera facilidades na tarefa. Começa que ele
é anterior à Constituição de 1988,
portanto alguns dispositivos já
estarão à margem da Carta.
ALFONSO ABRAHAM/DIVULGAÇÃO/JC

A super lua
de sábado passado vista da Ilha
da Pintada vai ser
um dos destaques
da
publicação
“Porto Alegre 240 Anos em Edição Especial” pelo
fotógrafo Alfonso
Abraham. Será
distribuída nos
principais pontos
de terminais turísticos e bancas de
revistas de toda a
cidade.

Conta dupla

Maus-tratos

Cachoeira sigilosa

O deputado Edegar Pretto (PT) protocolou projeto de lei
que assegura ao cônjuge, ou a
pessoa em união estável do consumidor responsável, o direito
de incluir o nome na fatura de
serviços. O parlamentar justifica
no projeto que as mulheres ou
homens que não constam como
titulares têm dificuldades para
fazer prova de residência. Há
controvérsias se isso é possível,
mas se for o cônjuge também fica
50% responsável pela conta. Inclusive judicialmente.

As constantes agressões
argentinas às exportações
gaúchas devem ficar por
isso mesmo. Na balança comercial o Brasil está no azul
e o azar do Rio Grande do
Sul é que ele é o boi de piranha. Como disse Alessandro Teixeira, número 2 do
Ministério do Desenvolvimento, nós estamos casados
com a Argentina. Verdade.
Mas sofremos tantos maus-tratos do nosso cônjuge comercial...

Decisão de suas
excelências do Congresso
Nacional: o primeiro
depoimento da CPI do
Cachoeira será tomado em
sessão secreta. Não se sabe
por quê. Microssegundos
depois da fala do depoente
tudo mundo já sabe o que ele
revelou ou deixou de dizer.

Sebastião Melo e os vereadores da comissão podem mesmo
esperar dificuldades até chegar
em um novo código atualizado e
quiçá bem mais enxuto. Se estabelecer regras de convivência em
um prédio de 10 apartamentos já
é difícil, imagina numa cidade
com mais de 570 mil domicílios
em constante mutação.

Ladrão seletivo
Não é só no número de homicídios que o crime fez um upgrade. Nos assaltos a vaca também vai para o brejo, especialmente
assaltos com duplas em motos. Os arrombamentos também crescem. Leitor conta que lalau ou lalaus entraram na sua residência
de madrugada pelo ar-condicionado quando a família dormia. E
aí tem aquelas esquisitices dos chapados: levaram o monitor do
computador, e só.

Os Hare Krishna
Parecem que estão em extinção, mas às vezes aparecem sempre em duplas, principalmente
no bairro Bom Fim. Um grupo de
Hare Krishna entoando canções

e aproveitando o sol da tarde e
tentando “ganhar” alguns adeptos era cena comum no Centro da
cidade, especialmente na Rua da
Praia, mas depois foi minguando.

...no Brasil os
depoimentos secretos são
imediatamente públicos e os
depoimentos públicos não
raro mais escondem que
revelam.

Carlos Scheuermann, que consta
de lista tríplice elaborada para
substituir a ministra Rosa Maria
Weber Candiota da Rosa do TST.
O apoio será dado.

FLÁVIO W.PORTELA/DIVULGAÇÃO/JC

Queixas de leitores
Muitas. Um reclama
que a ponte do arroio
Barnabé na freeway, em
Gravataí, danificada por
um caminhão há 60 dias,
está sem conserto até hoje.
Outros criticam as cartas
que a prefeitura da Capital
manda para os moradores
dos prédios, alertando
sobre a necessidade de
restaurar as calçadas. Por
que não mandam direto
para o síndico? Também há
reclamações sobre o prazo
curto.

PAULO PRUSS/DIVULGAÇÃO/JC

Vai daí que...

Lista tríplice
Procuradores do Trabalho
receberam uma comitiva de desembargadores do Trabalho para
pedir apoio do MPT gaúcho ao
nome do desembargador Hugo

...pong

Miúdas

 COMEÇA hoje em Nova Pe-

trópolis o 23º Festimalha,
um dos mais relevantes
eventos de moda tricot do
Sul.
 NAS Coxias do Poder, de
Ricardo Giuliano (Dublinense) será lançado dia
15/19h30min/Saraiva do
Praia.
 APÓS cinco anos fora do ar,

a TVE reativa a retransmissora de Rio Grande.
 SINDIRECEITA lançou nas
redes sociais o documentário “Fronteiras Abertas –
Um retrato do abandono da
aduana”.
 ADVOGADO Leandro Caon,
da Dupont Spiller, foi eleito
diretor jurídico da ExpoBento 2012.

