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Claro a parcialmente nublado com névoa
úmida e seca no decorrer do dia. Temperatura:
estável. Mínima: 6°C. Máxima: 30°C. Umi-
dade: 52/96%. Vento: Sul a Leste de fracos a 
moderados. 

Claro a parcialmente nublado com névoa
úmida e seca no decorrer do dia. Tempera-
tura: estável. Mínima: 13°C. Máxima: 26°C.
Umidade: 54/94%. Vento: Sul a Leste de fracos
a moderados.

Tempo

RIO GRANDE DO SUL PORTO ALEGRE

Já tem data de lançamento, dia 17 de abril, às 10h,
numa tenda junto ao chafariz principal do parque, às

margens do espelho d’água, o novo livro da série

Histórias de Porto 
Alegre. 

Desta vez o destaque é para a Redenção, um dos
maiores ícones da Capital e parte do imaginário de
milhares de pessoas. A publicação da Editora Paiol

traz em 152 páginas imagens antigas e atuais do
parque, produzidas por um time de fotógrafos como

Dulce Helfer, Eurico Salis, Luis Eduardo Achutti (foto),
Adriana Donatto, Flávio Wild e Pedro Longhi. Os tex-
tos são assinados por Moacyr Scliar (primeiro texto
inédito, após sua morte), Gunter Axt e prefácio dos

secretários Luiz Antonio de Assis Brasil e Sergius
Gonzaga. O livro tem, ainda, uma pesquisa histórica

do jornalista Caco Schmitt e a assinatura de Alex 
Medeiros como designer gráfi co.

Fotografi as, esculturas, pinturas e gravu-
ras serão leiloadas hoje em benefício das
vítimas da enchente que assolou São Lou-
renço do Sul no mês passado. O evento 
conta com obras de importantes

artistas 
gaúchos 
que doaram primeiramente a venda das
suas obras para as vítimas das fortes 
chuvas que atingiram a região serrana do 
Rio de Janeiro no início deste ano, mas 
que, sensíveis à causa em solidariedade
ao povo gaúcho, aceitaram a reversão da
renda em benefício de São Lourenço. A 
imagem ao lado é do fotógrafo do Jornal 
do Comércio Fredy Vieira, que participa 
do evento. O leilão começa às 20h, no
Palacete Santo Meneghetti (Palacinho), na 
avenida Cristóvão Colombo, 300. Telefone
para informações (51) 3221-5900.
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Loterias
No concurso 1.272 da Mega-Sena

foram sorteadas as dezenas 13, 26, 27,
28, 35 e 52. O concurso 1.129 da Lotoma-
nia sorteou os números 01, 03, 07, 15,
18, 20, 21, 28, 43, 48, 53, 55, 58, 62, 68,
85, 87, 89, 97 e 98. No concurso 2.565
da Quina foram sorteadas as dezenas
04, 46, 48, 49 e 65. Os resultados são
extraofi ciais.

Palestra
O diplomata e ex-ministro das Rela-

ções Exteriores Celso Amorim faz pales-
tra hoje, em Porto Alegre, às 14h, na fa-
culdade de Direito da Ufrgs sobre o novo
papel do Brasil no cenário internacional
e as perspectivas para o Rio Grande do
Sul. O debate contará com a participa-
ção do governador Tarso Genro.

Bolsonaro 
A Corregedoria da Câmara dos De-

putados notifi cou ontem o deputado
federal Jair Bolsonaro (PP-RJ) de quatro
representações feitas contra ele por suas
declarações polêmicas em entrevista
ao programa CQC da TV Bandeirantes.
Com a notifi cação, o deputado terá cin-
co dias para apresentar sua defesa. 

Construção 
As vendas no varejo de material de

construção cresceram 1% em março na
comparação com fevereiro, segundo a
Anamaco. Na comparação com março
de 2010, as vendas fi caram estáveis. 

Banco do Brasil
O Ministério da Fazenda anunciou

o nome do ex-senador Osmar Dias para
o cargo de vice-presidente de Agronegó-
cios do Banco do Brasil. 

Poupança
As cadernetas de poupança tiveram

em março uma captação líquida de R$
307,4 milhões, segundo dados do Banco
Central. O número é resultado de depó-
sitos de R$ 101,748 bilhões. 

Crédito
A demanda do consumidor por cré-

dito cresceu 5,7% em março frente a fe-
vereiro. No primeiro trimestre, a alta foi
de 12,9%, segundo a Serasa Experian.

Internet 
O Google prepara mudanças no site,

que passará a ter canais premium. A
ideia é que a página conte com cerca de
20 desses canais, que teriam entre até
dez horas semanais de programação.
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