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◆ Em 18 de fevereiro de 1943, o ministro
Joseph Goebbels, do governo de Hitler,
anuncia estado de guerra
total
◆ A Arena acusa o
MDB, sob o comando
de Ulysses Guimarães
(foto), de estar infiltrado
de “agentes comunistas
notórios”, em 1977
◆ Em 1983, o governo do presidente
João Figueiredo anuncia uma maxides-
valorização do cruzeiro

Hoje na História

Túnel do Tempo

Aniversário dos municípios
de Muçum e Humaitá
(1959)

Santos do dia: Flaviano,
Heládio, Cláudio, Simão,
Aleixo e Agilberto
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Os motociclistas da Tristeza 

A faixa da Tristeza ainda estava
com sua pista de cimento com
jeito de nova, por volta de 1953,
quando por ela começaram a
circular os integrantes do  Clube
de Motociclistas A Tribu.  A foto
desta página mostra aqueles
intrépidos aventureiros de uma
cidade de 400 mil habitantes em frente à
sede do clube, na Rua Coronel Massot. O
clube foi oficialmente fundado apenas em
junho de 1958, mas anos antes seus
integrantes circulavam pela cidade com
seus “motociclos” e participavam das
corridas que a cidade promovia. Foi uma
época importante para o país, que teve a

eleição e a tragédia de Getúlio Vargas
e que assistiu à chegada ao poder
os desenvolvimentistas de
Juscelino Kubitscheck, no país, e
de Leonel Brizola, no Estado.

A Tribu desfilava com suas BSA
Panthan 125,  NSU 250, Java 150  ou

suas Ariel 500 (na foto com um sidecar
Orex).  Seus integrantes, como Ernesto
Andrade da Cruz (o segundo a partir da
direita) e Albino Carvalho Gama (de braços
cruzados) exibiam seus brasões e se
orgulhavam de seus máquinas. 

Colaboração de Luiz Ernesto Oliveira da Cruz, de
Porto Alegre

O Clube de Motociclistas A Tribu, diante da sede da entidade na TristezaTe some
FABIANO FINCO

tem sol lá fora
e tu aí dentro
preso
sai já daí
vai passear
que a tristeza descongela

te some
em alguma beira de rio
em alguma ponta de mar
que o dia não demora
tem sempre pressa
de terminar

Millôr Fernandes
Quem mata o

tempo não é um
assassino,

é um suicida

Ilusão
As bolas amarelas parecem ser de tamanhos

diferentes. Parecem. De fato são iguais. O dese-
nho é de Sergio Buratto (ilusaodeotica.com). 

Advogado
O sujeito vai ao

escritório de
um advogado:

– Doutor, eu sei que o se-
nhor cobra por consulta.
Posso lhe fazer duas per-

guntas?
– E qual é a segunda
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Colono (1)
Desde 1933, o dia 19 de fevereiro é dedicado

ao colono em Caxias do Sul. O Dia do Colono,
proclamado pelo prefeito Miguel Muratore, foi
inspirado na placa de mármore afixada na Está-
tua da Liberdade, na Praça Dante Alighieri.

Colono (2)
Toda a história de Caxias e da serra gaúcha

está ligada à saga dos colonos que semearam ci-
dades, criaram uma economia dinâmica e de-
ram à região a identidade com que é conhecida
no Estado e no país.

(Colaboração do professor Mário Gardelin)

DUPLA SENA CONCURSO 431

2º Sorteio
Dezenas Acertadores Prêmio  (R$)
Seis 0 0
Cinco 29 5.480,40
Quatro 1.924 82,29

1º Sorteio
Dezenas Acertadores Prêmio - R$
Seis 0 *

R$ 5.832.732,70
Os números extra-oficiais:

Os números extra-oficiais:

08 - 09 - 18 - 29 - 32 - 35 

13 - 32 - 35 - 36 - 43 - 49 

LOTERIAS

SERVIÇO
FEIRA DO PEIXE – Estão abertas até sexta-

feira as inscrições para o sorteio das
bancas de alimentação, chocolate,
artesanato, vinhos e temperos na
Feira do Peixe, na Capital. Interessa-
dos devem procurar o setor de Pro-
tocolo da Secretaria Municipal da
Produção, Indústria e Comércio
(Rua dos Andradas, 680), entre 9h e
16h. O sorteio das bancas ocorrerá
na sala 10 do Mercado Público Cen-
tral, no dia 16, às 9h30mim, entre
os inscritos que estiverem presen-
tes. Os candidatos devem apresen-
tar documento de identidade, CPF e
comprovante de residência. 

ALZHEIMER – A Associação Brasileira de
Alzheimer e o Grupo de Apoio aos
Familiares dos Doentes de Alzhei-
mer promovem na segunda-feira
palestra com a nutricionista Fabia-
na M. Moreira sobre os Aspectos
Nutricionais – Alimentação e Hi-
dratação do Doente. Às 17h na sala
160 do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre.

IDENTIFICAÇÃO – O Departamento de
Identificação (DI), de Porto Alegre,
fechará temporariamente para o
atendimento ao público a partir de
segunda-feira até o dia 6 de março,
para a realização de obras. Neste
período, o DI fará somente a entre-
ga das carteiras de identidade soli-
citadas até ontem. 

GRAVATAÍ – A população de Gravataí tem
até segunda-feira para quitar o IP-
TU em parcela única com 10% de
desconto, no pagamento à vista.
Após esse prazo, os contribuintes
recebem a partir de março o carnê
com oito parcelas com o primeiro
vencimento em abril. 

> Carteiras de Identidade e os ates-
tados de antecedentes poderão ser so-
licitados no Tudo Fácil (Avenida Bor-
ges de Medeiros, 521, Capital).

> Posto de Identificação junto à 16ª
Delegacia de Polícia, no bairro Restin-
ga, Estrada João A. Silveira, 2.145.

Onde fazer


