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Do calor ao frio extremo
em apenas quatro dias
Meteorologia não descarta inclusive chance de neve no final de semana
O calor que transformou o inverno em verão ontem no Rio
Grande do Sul vai embora hoje.
Em seu lugar, uma frente fria
torna o clima mais ameno, gera chuva a partir de amanhã e
culmina no fim de semana com
temperaturas negativas e chance remota de neve.

O

ar quente oriundo da região
centro-oeste do país permitiu
que o Rio Grande do Sul tivesse ontem sua temperatura mais alta deste
inverno.A máxima no Estado chegou
a 35,5°C em Teutônia, no Vale do Taquari. No centro do Estado, o dia foi

de ventania. As rajadas alcançaram do Centro-Oeste.
107,8 km/h em Santa Maria, cau– Teve uma semana sem ondas
sando queda de árvores e de postes e de frio, e a massa de ar quente foi
destelhamentos.
ganhando força, chegou ao Paraná
no fim de semana, e, a seguir, ao Rio
Grande do Sul. Nesta quarta-feira,
Frente fria faz cair
tudo muda – afirma o meteoroloa temperatura hoje
gista Marcio Custódio, da Somar
Hoje, uma frente fria que estava Meteorologia.
No rastro da frente fria, a chuva toestacionada na fronteira com o Uruguai traz vento do quadrante sul para ma conta do Estado amanhã e segue
o Estado, diminuindo a temperatura. até sexta-feira. A mudança drástica
Em Porto Alegre, a máxima deve no clima se consolida no fim de sebaixar para 20°C, ou seja, quase 12°C mana, quando temperatura de até a menos do que os 31,7°C de ontem. 5°C deve ser registrada na Serra, com
Tudo por causa do enfraquecimento chance de neve, ainda que mínima,
da massa de ar quente proveniente no sábado.

Próximos dias
Hoje – O calor
deixa o Estado com
a chegada de uma
frente fria que estava estacionada na fronteira com o
Uruguai. A massa de ar frio avança
durante o dia pelo sul em direção ao
norte, alcançando todo o Rio Grande do Sul até a noite. O dia será
nublado na maior parte das regiões.
Em Porto Alegre, onde a temperatura chegou a 31,7°C ontem, faz até
20°C.
●

● Amanhã – A frente fria torna o tempo
chuvoso no Estado.
Não deverá ser uma
chuva como a que alagou municípios gaúchos na semana passada,
mas, em terrenos já encharcados,
poderá ser preocupante. No Norte,
a precipitação deve gerar um acumulado de 16mm. No Centro, pode
chegar a 11mm. A temperatura deve
ficar entre 11°C e 20°C na Capital.

INTERNACIONAL
x Botafogo
CAMPEONATO BRASILEIRO

Quarta-feira (17/08/11), às 21h50, no Beira-Rio.
Abertura dos portões às 19h50.

VENDA DE INGRESSOS
SÓCIO CAMPEÃO DO MUNDO
Cadeira Numerada ......................R$ 50,00
Arquibancada Superior.................R$ 25,00
Arquibancada Inferior...................R$ 15,00
TORCIDA EM GERAL
Cadeira Numerada** ...................R$ 100,00
Arquibancada Superior*................R$ 50,00
Arquibancada Inferior*..................R$ 30,00
Torcida Adversária ........................R$ 30,00
Estudantes* e torcedores com 60 anos ou mais 50% do valor.
BILHETERIAS
Bilheteria C: quarta-feira, a partir das 10h.
Demais bilheterias: quarta-feira, a partir das 19h.

TORCIDA ADVERSÁRIA

Bilheteria Visitante (ao lado do portão 3).
*Arquibancada inferior e superior, mediante apresentação de
carteira estudantil conforme Lei Municipal 9.989. Venda de dois
ingressos por pessoa, mediante apresentação da carteira de
identidade.
**Acesso livre a crianças de até 4 anos, que deverão ocupar a
mesma cadeira do responsável.

www.internacional.com.br - (51) 3230.4600

Sexta-feira – A
chuva permanece
sobre o Rio Grande
do Sul. Ao final do dia,
cidades do norte gaúcho podem ter
acúmulo de até 50mm desde a quinta-feira, o que pode ser suficiente
para novos transtornos com alagamentos. Somente a Fronteira Oeste
deve ter tempo seco e com poucas
nuvens. Em Porto Alegre, a mínima
fica em 11°C e a máxima, em 23°C.
●

EXIBIÇÃO DO FILME
“16 de Agosto Um Dia Sem Fim”,
às 20h, no telão do Beira-Rio.

Fim de semana
– A frente fria ganha
●

a companhia de uma
massa de ar polar,
fazendo a temperatura despencar.
Haverá formação de geada e chance de neve, ainda que remota, na
Serra, onde os termômetros podem
baixar a -5°C em São José dos Ausentes. A possibilidade de neve é
mais forte na serra catarinense. Em
Porto Alegre, mínima bate em 4°C.

EDUCAÇÃO BÁSICA
PESQUISA – A Escola de Aplicação da Feevale está com inscrições abertas até o dia 29 para
a Feira de Iniciação à Pesquisa
(FIP), que ocorre em outubro.
Podem participar alunos concluintes do Ensino Fundamental e alunos do Ensino Médio
das escolas públicas e privadas
de Novo Hamburgo. As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas no site www.feevale.br/fip.
Informações: (51) 3586-8800,
ramal 7134.
CIÊNCIAS – O
Museu de Ciências
Naturais da Fundação Zoobotânica (Rua
Doutor Salvador França, 1.427,
Porto Alegre) empresta a escolas
kit didático sobre vertebrados fósseis do Rio Grande do Sul, para
subsidiar o trabalho de professores e despertar nos alunos a curiosidade e o interesse pelas ciências
naturais. Informações pelo e-mail
marcia-spadoni@fzb.rs.gov.br ou
pelo telefone (51) 3320-2032.

LÍNGUAS – O Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras da
Furg está com inscrições abertas para cursos gratuitos,
voltados a estudantes da universidade. A seleção será determinada
por sorteio.As inscrições devem ser
feitas no site www.inscricoes.furg.br,
até o meio-dia de sexta-feira. Informações em www.cele.furg.br ou pelo e-mail ila.cele@furg.br

As opções
●

Cursos regulares: espanhol,
francês e inglês

●
●

Duração: oito semestres
Curso: Língua Estrangeira pa-

ra Leitura e Compreensão de
Textos
● Duração: dois semestres

DESIGN – Ocorre amanhã, às
19h30min, a aula inaugural dos
cursos de Design Visual e Design
de Produto da UFRGS.A palestra
será no auditório da Faculdade de
Arquitetura da UFRGS (Rua Sarmento Leite, 520, Porto Alegre),
com o designer Nelson Ivan PetSIMULADO – No zold.Entrada franca.Informações
A
dia
4 de setembro, pelo e-mail comgrad-dsg@ufrgs.br
B
a
partir
das 8h, o
c
ESTÁGIOS – O SiUniritter promove
credi está com inscrio Simuladão Enem 2011.As insções abertas para o
crições são gratuitas e podem
programa de estágios
ser feitas no site www.uniritter.
edu.br, até o dia 31 de agosto.As Geração Sicredi 2011, até o dia 19
provas serão aplicadas em dois de agosto. Os candidatos devem esturnos, das 8h ao meio-dia e das tar, no mínimo, no quinto semestre,
13h30min às 18h30min. Infor- ter conhecimento do pacote Office,
mações no site www.uniritter. inglês intermediário e disponibilidade de 30 horas semanais. Estão
edu.br/simuladao
previstas 25 vagas. Inscrições no
site www.sicredi.com.br, no link
Premiação
Oportunidades de Trabalho.
Os primeiros colocados con●

correm a uma bolsa de estudo
integral no UniRitter ou na Esade, a uma viagem de estudos
internacional com as despesas
pagas e a um curso de inglês.

ENSINO SUPERIOR
PALESTRA – A Faculdade Sênior Serdil
Saint Pastous (Rua
São Luiz, 132, Porto
Alegre) promove hoje, às 16h, a
palestra Mastigação e Deglutição
na Terceira Idade, com a fonoaudióloga Ligia Kranem. Inscrições
no local ou pelo e-mail secretaria@
saintpastous.org.br, mediante doação de um quilo de alimento. Informações: www.saintpastous.org.
br ou (51) 3219-3699.

Áreas
●

Administração, Análise de Sistemas, Comunicação, Computação, Ciências Contábeis,
Economia, Direito, Engenharias,
Estatística, Informática e afins

PÓS-GRADUAÇÃO
BOLSAS – A Capes
e a Comissão para o
Intercâmbio Educacional entre o Brasil e
osEstadosUnidosselecionambolsistas para mestrado em Cinema,
nos Estados Unidos. O curso tem
o objetivo de formar roteiristas.
Inscrições até 15 de setembro. Informações: www.grupoaplub.com.
br/fundaplub/bolsasdisponiveis

CURSOS
● O Senac Lajeado tem vagas para cursos gratuitos de auxiliar de tesouraria, cuidador de idosos, operador de computador, recepcionista e promotor de vendas.As inscrições devem ser feitas até 4 de setembro no site
www.senacrs.com.br/psg ou na unidade (Avenida Senador Alberto Pasqualini,421).Para participar,é necessário ter 16 anos ou mais.Informações pelo
telefone (51) 3748-4644 ou no site www.senacrs.com.br/lajeado
Esta coluna publica prioritariamente cursos e atividades gratuitos. Informações podem
ser enviadas para Coluna Informe do Ensino, Avenida Ipiranga, 1.075, CEP 90.169-900,
Porto Alegre, pelo fax (51) 3218-4799, ou pelo e-mail informe.ensino@zerohora.com.br

