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APÊNDICE A 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Faculdade de Comunicação Social 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 
Doutoranda: Ana Regina de Moraes Soster 
Pesquisa: A Complexidade Comunicacional nos Espaços de Relação do Shopping 
Center Iguatemi de Porto Alegre 
 

Público Alvo: 

A pesquisa será composta por trinta questionários semi-estruturados, 

realizadas com usuários do Shopping Center Iguatemi de Porto Alegre, nos espaços 

de relação, a saber: 

- Espaço de Saúde e Bem-estar 
- Praça do Relógio 
- Gourmet Center 
- Rua de Serviços 
- Nacional 24 horas 
- Lojas Renner 

 
Objetivo da pesquisa: 

Buscar subsídios para a Tese de Doutorado que está sendo realizada no 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Comunicação 

Social, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, cujo tema é: A 

Complexidade Comunicacional nos Espaços de Relação do Shopping Center 

Iguatemi de Porto Alegre. Nesse sentido torna-se relevante investigar, a “percepção” 

dos usuários do Shopping Center Iguatemi de Porto Alegre em relação ao “Estilo 

Iguatemi”. 
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PUCRS/ FAMECOS/ PPGCOM    Data ............................... 
Pesquisa: Shopping Center Iguatemi de Porto Alegre Espaço ..................................... 
 
  
Sexo:   M (   )        F  (   )                            Idade ...........  anos 
Bairro onde mora .................................................................... 
Escolaridade: 
E. Fundamental (   )    E. Médio (   )      Superior Incompleto (  )      Superior Completo 
(   ) 
Profissão ....................................................................... 
 
1. Quantas vezes você vem ao Shopping? 
 (   ) primeira vez  (   ) 1 a 2 vezes por mês                  (  ) 1 vez por semana 
 
(   ) 2 a 3 vezes por semana    (    ) todos os dias 
 
2. Por que você vem ao Iguatemi? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
  
3. Você tem espaços (lugares) preferidos no Iguatemi?  Sim (   )        Não (   ) 
Quais? (mencionar pelo menos três) 
     ....................................................... 
     ....................................................... 
     ....................................................... 
 
4. O que mais lhe agrada no Iguatemi? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................  
 
5. Para você, “Estilo” e “Jeito de Ser do Iguatemi”, são a mesma coisa ?    
 Sim (   )             Não (   ) 
 
Em caso afirmativo: 
6. Que “Estilo” ou “Jeito”, é esse? 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
 
9.Por favor, complete a frase: 
 
Para mim o Iguatemi é   ......................................... 
       ......................................... 
                                        .......................................... 
                                        .......................................... 

 



 

 

APÊNDICE B 

DADOS DO QUESTIONÁRIO 

 
PESQUISA SHOPPING CENTER IGUATEMI DE PORTO ALEGRE 
 
Intervalo de tempo: de 01/09/2006 a 21/09/2006 
Total de questionários aplicados: 125 
Observação  9 questionários foram descartados pois os respondentes iam ao 
Shopping exclusivamente para trabalhar. 
_______________________________________________________________ 
Dias em que as pesquisas foram realizadas: 
 
Dia do mês       Número de questionários      Dia da semana 
01/09/2006                     30   sexta-feira 
03/09/2006                     20   domingo 
04/09/2006                     20   segunda-feira 
06/09/2006                     12   quarta-feira 
08/09/2006                     03   quinta-feira 
09/09/2006                     12   sábado 
12/09/2006                     08   terça-feira 
14/09/2006                     10   quinta-feira 
16/09/2006                     03   sábado 
19/09/2006                     04   terça-feira 
21/09/2006                     03   quinta-feira 
 
Total de questionários por dia da semana: 
 
Domingo  20 
Segunda  20 
Terça  12 
Quarta  12 
Quinta  16  
Sexta  30 
Sábado  15 
_______________________________________________________________ 
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Número de questionários aplicados por espaço comunicacional: 
 
espaço domingo segunda terça quarta quinta sexta Sábado
Renner 0 0 2 2 2 8 2 
Nacional 5 5 2 2 2 5 2 
Saúde e 
B Estar 

4 5 2 2 2 5 2 

R. 
Serviços 

0 5 2 2 3 5 5 

P. 
Relógio 

5 0 2 2 2 5 2 

G. 
Center 

6 5 2 2 2 5 2 

 
 
 
DADOS DOS RESPONDENTES  
 
Sexo: 
Masculino  47 
Feminino  69 
 
Faixa Etária dos respondentes: 
 
Menos de 20 anos  30 pessoas 
20 a 25  30 pessoas 
26 a 30  11 pessoas 
31 a 40  13 pessoas 
41 a 50  17 pessoas 
51 a 60  9 pessoas  
61 a 70  1 pessoa 
Mais de 70 anos  3 pessoas 
 
Observação: 3 respondentes não declararam a idade. 
 
_______________________________________________________________ 
Onde Mora: 
 
Bairro: 
 
Agronomia, Alto Petrópolis 2, Auxiliadora, Bela Vista 4, Bom Jesus 5, Boa Vista 6, 
Cavalhada, Cidade Baixa, Centro 3, Chácara das Pedras, Cristo Redentor 3, Cristal, 
Floresta 3, Intercap, Jardim Botânico 4, Jardim do Salso, Jardim Ipiranga 3, Jardim 
Lindóia 2, Jardim Itu 3, Jardim Ipú, Jardim Carvalho, Jardim Sabará, Lomba do 
Pinheiro, Moinhos, Mont Serrat 3, Mario Quintana, Menino deus 4, Medianeira, 
Navegantes, Passo da Areia 2,  Partenon 5, Passo das Pedras 2, Petrópolis 6, 
Parque dos Maias 2, Rubem Berta,  Rio Branco, Restinga,  Sarandi 4, Santa Fé, 
Santa Cecília, Santo Antônio, Três Figueiras 6, Vila Ipiranga 2, Vila Jardim. 
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Observação: 1 respondente, indicou apenas Av Protásio Alves, e a mesma 
atravessa vários bairros da cidade.  
 
Grande Porto Alegre: 
Alvorada 2, Cachoeirinha 3, Canoas 2, Gravataí 2, São Leopoldo, Minas do Leão e 
Viamão 5. 
 
Outros Municípios: 
Ijuí e Lagoa Vermelha. 
 
 
Outros Estados: 
Santa Catarina  Florianópolis. 
 
 
 
Grau de Instrução: 
 
Fundamental  12 
Médio 57 
Superior incompleto 22 
Superior Completo 23 
Observação: 2 respondentes não declararam o grau de escolaridade. 
_______________________________________________________________ 
PROFISSÃO: 
 
Aposentado 9 
Auxiliar administrativo 3 
Auxiliar de metalurgia 2 
Auxiliar de enfermagem 2 
Assessora de relacionamento 2 
Atendente 
Atendente de call center 
Atendente de cartório 
Autônomo /Profissional liberal 2 
Advogada 2 
Administrador 2 
 
Bancário 3 
Babá 
 
Cabeleireira 2 
Comerciário 4 
Corretor 
Consultor de seguro 
Consultor financeiro 
Chefe de confeiteiro 
 
Do lar 6 
Dentista 2 
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Desempregado 4 
 
Engenheiro Civil 2 
Enfermeira 
Estudante 35 
Empresária 
 
Instrutor de atendimento 
 
Motorista 2 
Manobrista 
Médica 3 
Médico veterinário 
Militar 6 
Montador 
 
Pedagoga 2 
Publicitária 2 
Professora 4 
Psicólogo 2 
 
Recepcionista 
 
Secretária 
 
Técnico em eletrônica 2 
Técnico contábil 
 
Vendedor 5 
Vigilante 
 
 
QUESTÕES APLICADAS 
 
1. Quantas vezes vem ao Shopping? 
 
Primeira vez  2 
1 a 2 vezes por mês  57 
1 vez por semana 25 
2 a 3 vezes por semana  12 
Todos os dias  13 
 
Outras: 
3 em 3 meses 
2 a vezes por ano 
3 vezes por mês 
Quando venho a POA 
1 ou 2 vezes por ano  2 
6 em 6 meses  2  
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2. Por que você vem ao Iguatemi? 
 
Amigos 5 
Ambiente 3 
Alegrar os olhos 
 
Bancos pagamentos 6 
Bancos para sentar 
Bons restaurantes 
 
C&A 
Clima 2 
Compras 36 
Comprar coisas que só tem aqui 1 
 
Espaço agradável 
É de casa 
Espaços diversos 
Estacionamento 
 
Fazer refeições 7 
Farmácia 
Facilidades  
 
Gaston 
Guris bonitos 
Gurias 2 
 
Hugo Beauty 
 
Lojas 2 
Lojas que gosto 6 
Lojas interesantes 
Loterias 
Lugar agradável 
 
Manicure 
Maior 2 
Mais novidades 3 
Mais lojas 3 
Mais confortável 
Mais bonito 
Mostrar para os amigos 
Mais perto de casa 8 
Mais perto do trabalho 
Melhor de POA 
Morava perto e acostumei 
Mais interessante 
Mais qualidade 
Mais gosto 2 
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Magic Games 
 
Nacional 4 
Namorar as vitrines 2 
Namorar 2 
Novidades de roupas 
 
Olhar o movimento 
Olhar as vitrines 9 
Organizado 
 
Por causa da namorada 
Pagar contas 8 
Passear 25 
Promoções 
Público estiloso e diferenciado 
Pessoas 
Preferido (shopping) 
 
Renner do Iguatemi 3 
Riversides 
Restaurantes 
Relaxar 
Seguro 4 
Serviços 4 
 
Trazer a família 
Tomar café 
 
Variedade 5 
_______________________________________________________________ 
 
3. ESPAÇOS COMUNICACIONAIS PREFERIDOS:  
Sim 55 
Não 58 
Renner  35 
Nacional  05 
Praça do Relógio  39 
Gourmet Center   49  
Saúde e Bem-Estar  
Rua de Serviços  18 
 
_______________________________________________________________ 
 
4. O que mais lhe agrada no Iguatemi? 
 
Arquitetura 2 
Astral das pessoas (sempre sorrindo) 
Ambiente/Espaço 33 (agradável,seguro, selecionado, classe A, interessante, 
Aconchegante, conforto, comodidade, amplo, ótimo, clean) 
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Amizade com as pessoas do shopping 
Atendimento das lojas 5 
Astral das pessoas  
 
Bancos para sentar 
 
Cafeterias 
 
Espaço 3 
Espaços amplos e iluminados 7 (claridade, clean) 
Eventos 3 
Estacionamento 2 (acesso a diferentes pontos do shopping) 
Estilo das pessoas 
 
Facilidade dos serviços 4 (diversidade) 
 
Games 
 
Lojas 32 (variedade, qualidade, vitrines, disposição, praticidade) 
Lojas (moda) 
Lojas de calçados e bolsas 
Lojas de Esportes 
Limpeza 5 (banheiros) 
 
Mulheres 5 
Movimento 3 
 
Organização 2 
 
Praça de alimentação 4 
Pessoas bonitas 8 
Pessoas (nível elevado, cultura) 11 
Perto de casa 2 
Perto do trabalho 
Passeio 
 
Segurança 13 
 
Tranqüilidade 4 
Tamanho 
Tudo 5 (muito bom gosto0 
Tem tudo (variedade) 9 
_______________________________________________________________ 
 
 
5. Estilo e “Jeito de ser Iguatemi”, são a mesma coisa? 
 
Sim 79 
Não  35 
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Observação  demais não souberam responder. 
_______________________________________________________________ 
6. Que “Estilo” ou “Jeito” é esse? 
 
Arquitetura bonita 
Aconchegante 
Agradável 2 
 
Bom gosto 2 
Bom espaço físico 
 
Diversão2 
 
Elegante 5 (chique) 
Estilo: arrojado 2/ jovem 4, de tranqüilidade, de pessoas felizes/contentes, de 
segurança, próprio, requintado 4, muito da moda, mesmo padrão de vestuário, social 
2 (pessoas bonitas e bem arrumadas), alta sociedade portoalegrense, 
contemporâneo 2, para todos os tipos de público 12, para todas as tribos, 
diversificado 3 e tradicional, diversificado de acordo com o ambiente, sofisticado 3, 
classe A 4, alto padrão 2, classe média alta, de pessoas com bom poder aquisitivo 4, 
moderno 18, clássico, casual/informal/jovem executivo, acompanha tendências 5, 
reciclável (renovando os espaços) 2, dos bem sucedidos na vida 2, qualificado 2, 
sofisticado 3, inovador, independente, autêntico, agradar ao cliente, confiante 
(confiável??), clean/harmônico 
 
Familiar 3 
 
Limpo 
 
Movimentado 
 
Organizado 4 
 
Pioneirismo/ Primazia 
 
Segurança  
 
 
PARA MIM O IGUATEMI É: 
 
Aconchegante 4 
Ambiente alegre 
Ambiente agradável 12 (visual) 
Ambiente seleto/ qualificado 3 
Ambiente clean 
Ambiente que traz boas lembranças 
Ambiente que tenta proporcionar prazer às pessoas 
Amplo 
Atualizado 2 
Autêntico 2 
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Bom 5 
Bom gosto 3 
Bem freqüentado 
Bonito 14 (Beleza, super belo) 
Bem iluminado 2 
Bem-Estar 
 
Caro 10 
Centro de compras e lazer 2 
Chique /Classe 3 
Comunicação 
Comodidade/ conveniência/cômodo 5 
Confortável 7 
Curtição 
Cultura 
Completo 
Chato 2 (porque não tem cinema) 
 
Dez 
Diversão / Distração 8 
Descanso 2 (Relaxar) 
Diferente/ Diferenciado 3 
Distante do meu estilo 
 
Elegante /Elegância 6 
Entretenimento 3 
Estilo/ estiloso 3 
Espaçoso 
Espaço de vivência 2 (Espaço social) 
Eventual 
Economia 
 
Fácil acesso 
Familiar 2 
Famoso 
Fonte de desejo 
Fundamental 
 
Grande 8 
Grande utilidade 
Gente bonita 
 
Interessante 5 
 
Legal 8 (Super legal) 
Liderança 
Liberdade 
Lindo 
Lazer 15 (uma boa proposta de...) 
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Limpo 6 
Longe 2 
Lugar bonito 2 
Local de passeio 9 
Local de variedade 
Local onde me sinto muito bem 3 
Lugar de encontro 3 (inclui ver pessoas) 
Lugar de compras (de consumo) 12 
Lugar ideal 2 
Lugar sensacional 
Lugar selecionado 2 (qualificado) 
Lugar de pessoas interessantes 
Lugar para almoçar/comer 3 
Lugar para vir de vez em quando 
Lugar muito cheio 
Luxo 2 
Lugar de bom gosto 
Lugar preferido dos meus filhos 
 
Muito especial 
Moda 2 
Moderno/ Modernidade 7 
Movimentado 3 
Melhor shopping 2 (de POA) 
Melhor ponto de encontro 
Muito feio (ao mesmo tempo diz que os espaços do shopping são aconchegantes) 
 
Ótimo 4 
Organizado 
 
Porto Alegre 
Prático 13 
Próprio para fazer as refeições 
Prazer 
Poder de consumo 
Próximo 4 
Produtos de qualidade 2 
Pioneirismo 
 
Referência 3 
Requinte 3 
 
Show 
Seguro 37 (segurança) 
Social 
Shopping 4 
Shopping de qualidade 4 ( 1ª linha) 
Sonho de consumo 
Sofisticado 2 
Sinônimo de consumo 
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Shopping preferido 
Sinônimo de status 
 
Tudo 3 
Tranqüilidade / Tranqüilo/Calmo 6 
Tudo de bom 
Tradição 
 
Versátil/ Variado 7 (encontro de tudo) 
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ANEXO A 

REVISTA IGUATENEWS - MAIO/JUNHO DE 2002 
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ANEXO B 

REVISTA IGUATENEWS - ABRIL/MAIO, 2003 
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ANEXO C 

IESC - ESTRUTURA SOCIETÁRIA  

 
Fonte: http://www.iesc.com.br/ 
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ANEXO D 

PLANTA COM O LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
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ANEXO E 

ENTREVISTA A REVISTA VEJA  - NEWTON BURMEISTER, SECRETÁRIO DO 

PLANEJAMENTO DE PORTO ALEGRE (20 DE MAIO DE 1998) 

 

 

Prefetura Municipal de Porto Alegre 
Secretaria do Ptenejamento Municiai 
Asseasoria de Conúiicação Social 

NCTriCJAS REPORTAGENS 

Data Seção Página 
I 54. 65 

Jornal 
REVISTA VEJA 

■Tf-, 
m 

' s 
W.v 

Si-jrr 5 
^ ^ 

; ^ área do shopping; 
TÜS Iguatemi, em Porto 
/.«í j Alegref hoje e na s; 'j inaueuração: preço 

do terreno treze 
vezes maior, prédios, 

b «- '-CÇPÍ 
SaíSWfK: 

kl :j£ bares e agitação 

Virada radical 
Bairros de Porto Alegre e do Recife mostram 
como os shoppings mudam a paisagem urbana 

Alexandre Ollramari e Olna Duarte 
Há quinze anos, boa parte dos 

bairros Boa Vísia, Chácara 
das Pedras, Passo D'Areia c 
Três Figueiras, em Porto 
Alegre, era um grande cam- 

po onde pequenos produtores rurais 
criavam gado para a produçáo de leite. 
Hoje. í o local mais badalado da noite 
gadcha e uma das regiões que mais 
recebem novos negócios imobiliários c 
comerciais na cidade. No Recife, um 
manguczal cercado por uma enorme 
favela com esgoto a cíu aberto transfor- 
mou-sc. nos últimos dezoito anos. 
numa das áreas mais valorizadas da 
capital pernambucana. O que alterou 
esses dois lugares, em tempo tão curto, 
nilo loi um projeto govemamental de 
reurbanizaçáo nem um empteendimen- 
to de condomínios residenciais dc alto 
padráo. mas a construção dc dois shop- 
ping ccnlers. A explosão dos shopping 
centers no Brasil — o número triplicou 
nos últimos dez anos. chegando a um 
total dc 147 neste ano — já'foi analisa- 
64 20 dc maio, I9Vg veja 

da sob vários aspectos. Eles alteraram 
hábitos de consumo e de comportamen- 
to, especialmente dos jovens uniformi- 
zados por roupas dc gtiffes que se reú- 
nem cm seus corredores. Os exemplos 
do Recife e dc Porto Alegre mostram 
outro angulo, talvez ainda mais impres- 
sionante: o impacto dos shoppings 
sobre a paisagem urbana. 

Cada vez que uma obra assim á 
erguida num local, o entorno transfor- 
ma-se radicalmente. Era Porto Alegre, 
os quatro bairros mudaram dc cara com 
a construção do Shopping Ccntcr Igua- 
temi. A transformação foi muito rápida, Onde antes só havia mato, existem con- 
domínios de casas c predios residen- 
ciais. torres de escritórios, restaurantes, 
barzinhos c lojas. A população em volta 
do shopping cresceu, desde então, a 
uma taxa de 1.2Çê ao ano. quase o 
dobro da média da de Porto Alegre, dc 
0.7%. A área construída, no mesmo 
período, aumentou a uma taxa 50% 
superior á média da capital gaúcha. O 
preço de um terreno nos bairros Boa 
Vista. Chácara das Pedras. Passo 

D"Atcia c Três Figueiras disparou. O 
aumento foi de treze vezes desde a 
inauguração do shopping. "Houve um 
boom imobiliário na região", diz New- 
ton Buimeistcr. secretário do Planeja- 
mento dc Pono Alegre, que se mudou 
com a família para o bairro Três Fi°uci- 
ras assim que o shopping ficou pronto 
Novas feições — A Avenida Nilo Peça- 
nha. principal via de acesso ao Iguate- 
mi. c o local mais concorrido nas noites 
dc Porto Alegre. A rede americana 
Pizza llut percebeu o fenômeno há 
cinco anos e instalou ali a primeira dc 
suas sete lojas na cidade. "Fizemos 
uma pesquisa e descobrimos que. 
somente naquela região, havia mais dc 
5 000 projetos de novos imóveis", 
conta Teófilo Newton de Mattos, dire- 
tor superintendente da rede no Rio 
Grande do Sul. "Não pensamos duas 
vezes c fomos para lá," O faturamento 
dessa loja da rede é 35% maior do que 
O dc cada uma das outras seis. Colada 
ao Iguatemi. a Dado Bicr. uma mistura 
de casa noturna e complexo gastronô- 
mico. ubriú na mesma época da Pizza 
Hut. Hoje é o endereço mais festejado 
da noite pono-alcgrensc. Recebe, cm 
média, I 300 clientes por noite, tem 
uma (ilial em São Paulo e vai abrir 
outra no Rio de Janeiro em outubro. 

As mudanças urbanísticas aconte- 
cem porque um shopping ccntcr cons- 
'niido numa área disiantc do centro 

exige outros investimentos dc infra- 
estrutura para dar certo. Em geral, o 
local escolhido gãiuia novas vias dc 
acesso, mais amplas e rápidas, e passa 
a ser servido por mais transporte 
público. Essas vantagens atraem 
outros empreendimentos comerciais. 
As facilidades de consumo e acesso, 
por sua vez. tornam a área convidativa 
para casas e prédios residenciais. 
Assim a região vai ganhando não só 
novas feições, mas também melhorias. 
Quando o Shopping Cenler Recife, um 
dos maiores da América Latina, foi 
construído cm 1980, a Rua Padre Ca- 
rapuceiro, então a principal do local, 
abrigava apenas dois conjuntos resi- 
denciais c um colégio particular, ao 
qual os moradores da favela vizinha, a 
Entra Apulso. não tinham acesso. 
Água encanada — Por meio de parce- 
rias entre o shopping e o setor público, 
foram construídos uma escola dc 1° 
grau, uma creche e um centro comuni- 
tário. A construtora também reformou a maioria das fachadas dos casebres. 
Além disso, os moradores da favela 
passaram a contar com água encanada. 
luz. pavimentação, esgoto e linhas de 
ônibus que antes não existiam na 
região. Hoje. um terreno na região 
custa oito vezes mais do que valia há 
dezoito anos. Em tomo do shopping, 
há dezenas dc arranha-céus. dois impo- 
nentes centros empresariais, dois fiais e 
um hipermercado que é o maior da 
Região Nordeste. Muitas lojas aprovei- 
tam a mão-de-obra da comunidade. Re- 
cemcmente, o seior de administração 
do Shopping Cenler Recife contratou 
quatro funcionários, Todos moradores 
da favela Entra Apulso. ■ 
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 ònopping mucla períil imobiliário de bairro 

Em Porto Alegre, o preço do metro quadrado de terreno nos arredclores do shopping Iguatemi foi multiplicado por 20 em 13 anos : 

I XI região na zona norte dc X. 1 Pono Alegre .experimentou uma das maiores explosões da in- dústria imobiliária já vistas na ca- pital gaúcha. xN*a vcrdade..o perfil atual desta área. que fica a apenas sete quilômetros do centro, come- çou a ser desenhado em abril de 1983. cora a inauguração do Shopping Centcr Iguatemi, o pri- meiro de Porto Alegre. Antes do shopping, apesar dc cs- -tar situada próximo a três avenidas dc grande movimento (Assis Brasil. Carlos Gomes e Nilo Peçanha). a região configurava um imenso va- zio urbano onde havia até sítios com criação de vacas leiteiras. Ho- je cia já começa a ser chamada in- ' formalmente dc "Bairro Iguatemi". 1 apartamentos tem c dc padrão classe média c média al- ta recém-habitados ou cm fase final " de construção e reúne várias opções "de serviços e lazer. A valorização do metro quadrado "cte terreno c outro indicador impor- fante. Há 13 anos custava US$ 10. hoje não é vendido abaixo dc USS 200. E o alto potencial dc consumo •'dos moradores c freqüentadores -continua seduzindo investidores. A fede dc supermercados Zaffari. a -mais sofisticadã do estado, está comprando um grande lote anexo ao shopping, mas não quis adiantar Sòus planos para o local. 
PÓIX> DE ATRAÇÃO 

"O Iguatemi funcionou como põ- -lo de atração para a urbanização da área", concorda o presidente do Sindicato das Indústrias da Cons- trução Civil (Sinduscon-RS), Scr- 
^?i>£a.ro- Com o empreendi- •rticntó'. a avénicIaNito'Peçanhã? que"' terminava cm frente ao Colégio Anchicta. um dos mais tradicionais da cidade, foi estendida por mais dois quilômetros até o shopping. "Quando a Nilo não estava aberta, não havia a menor condição de de- senvolvimento", ressalva. Encol. Bortonccllo e Goldsz- lein. três das mais importantes in- corporadoras com atuação em Por- -to Alegre, foram as primeiras a perceber o potencial de valoriza- ção da região c trataram dc adqui- rir lotes da Condor Empreendi- nientos Imobiliários, a maior pro- prietária individual de letras na ci- dade. A própria área dc 10 hecta- res onde está instalado o Iguatemi foi comprada cm 1981 da extinta SchiUing Kuss, uma loleadora hoje contrólada pela Condor. 
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A primeira construtora a chegar foi a Goldsztein. cm I9R9. Dois anos depois, ela eiiircgourvprinRn- - ro empreendimento, com 120 apar- tamentos. "No início havia uma cena resistência dos compradores, o shopping ainda era uma ilha, mas depois a região explodiu", lembra Fernando Goldsztein. diretor co- mercial da empresa. O "boom" imobiliário poderia ler vindo mais cedo e, quando ocorreu, foi estimu- lado pela tributação forte e progres- siva sobre os grandes vazios urba- nos. implantada pela administração do cx-prcfeito Olívio Dutra (PT), a partir de 1989. Hoje, a Goldsztein tem perto dc 400 apartamentos prontos ou em acabamento junto ao shopping, com valores que vão de RS 100 mil a RS 180 mil a unidade. "Dc 1991 ale agora a região passou a ser procura- díssima". reforça Fernando. 

Apesar dc não ter sido a primei- ra a chegar, a Encol é queanais 'constrói no local. Ao todorsSo mais de mil unidades habitacionais prontas ou em fase final cm uma área global de seis hectares — que ainda possui espaço para futuros empreendimentos- Em julho do ano passado, a construtora entre- gou os primeiros 124 apartamentos do Country Boulcvard. entre o Iguatemi c o sofisticado campo dc golfe do Country Club. Daqui a dois meses, serão entregues mais 48 unidades em dois edifícios. Segundo o dirclor-supennicn- denle da Encol. Hcimar Pcrroz- zonc. a empresa está construindo 20 edifícios, que começarão a ser entregues em fevereiro do ano que vem. O padrão dos em- preendimenro é médio o médio alto. Eles tem entre 1 30 c 380 metros quadrados dc área total e 

cuslfl5iara dc.KS 110 mil a cerca dc RS 4$ 400.mil. A 'A decisão dc consrroír prôXimo ao Í5 Iguatemi. dc acordo com o cxec-ccutivo. foi tomada em cima da disp<sponibílid:ide de um loteamcnto al alto padrão rccém-concluído. aliadjada ao potencial de deseovolvi- meniçQto motivado pelo shopping, à proxoximidade dc escolas de alto Padridrâo (além do Anchicta. o Co- légiogjo Farroupilha) e à presença dc u|11 fone comércio dc conveniên- cia na na avenida Nilo Peçanha a partiinirdc 1993. 
BORTONCKLLO 

"Q"Quator/,c anos atrás isso aqui era n^ mato", recorda Leonel Borton- cdlo.no. diretor ia Bononccllo Incor- POraÇTaçflcs. I loje. incentivada pela al- ta valyilorizaçflo da área. a construto- ra erguerdo o Villaggio Mari- nctlc.txc, um empreendimento com 64 

apartamentos dc 180 metros qua- drados dc área. distribuídos om duas lolftí fecom preços deteíca»^ de R$ 160 mil a unidade. Para o diretor-supcrinlcndcntc do Iguatemi. Fernando Zilles. o que "ocorre cm Porto Alegre é a confirma- ção de uma tcndcncia nacional que leva os shoppings com característi- cas regionais a sc tomar pólos centra- lizadores nas cidades. "Estamos no centro geográfico da capital c próxi- mos dc várias vias dc acesso. Cerca dc 400 mil pessoas das classes média c média alta moram a cinco minutos dc cano daqui", calcula Zilles. Com 235 lojas (em 1983 eram 110) distnbuklas em 50 mil metros quadra- dos de área constnifda c 2,6 mil vagas no estacionamento, o Iguatemi regis- tra boje um fluxo médio dc 50 mil pcss<»as por dia. O número chega a 75 mil nos sábados c 70% das vendas íciitn: 16 e 22 horas. ■ 

Condor investe 
em lote cimento 

A expansão urbana ao redor do Shopping Centcr Iguatemi não de- ve limitar-se ao perfil atingido até agora. Tão logo obtenha a libe- ração final dc uma área de 30 hectares ao lado da face norte do empreendimento, garantida por sentença do Tribunal de Justiça do estado em 1990 (apôs unia ação de usucapião que durou 0/(0 anos), a Condor pretende inicipr um novo loteamcnto. "Em condições ideais, em mqis cinco anos poderemos começaria urbanização", calcula o diretqr da empresa. André Meyer da SiJ- va. O projeto de viabilidade urhii- nística, de acordo com ele. esjd pronto há alguns anos mas preci- sa ser totalmente remodelado. Na nova área, conhecida como "Che- cara Marlini", Meyer estima qife poderão ser construídos mai^.2 mil apartamentos. Isso sem contar outros J 1.9 hectares da vizinfia "Chácara Silva Bier". O projeto do novo loteamepfo inclui um parque de IH hectares, que será chamado de Praça Gí|> - mãnia e. cuja pedra fundamental foi lançada já há dois anos. Meyçr pretende fazer com que o parqqe valorize a região. O mesmo racio- cínio de aumentar o valor agrega- do dos terrenos já havia sido posto em prática, em 1994, com a loca- ção de uma área limítrofe ao futu- ro loteamcnto à cervejaria Datãn Bier, apostando no sucesso - de- pois confirmado da n pólo de atração. 
tos que devem gerar < adicionais para o bairro. "Eskt- mos estudando a ligação da ave- nida Nilo Peçanha à avenida ipê. iuj direção leste revela o secre- tário dc Planejamento de Porto Alegre. Newton Burmeister A obra deverá ter 300 metros de ax- lensão e implica o reassenlame/f - to de 350famílias. O secretário explica que a ocu- pação ao redor do Iguatemi casa com a estratégia da prefeitura de estimular a criação de "eixos ç/e central idade" na cidade. "Quere- mos aproximar as pessoas He equipamentos de comércio, servj- ço e lazer de forma mais demo- crática", comenta. a 

(S.B.) 



 

 

ANEXO G 

PERFIL POPULACIONAL DAS ZONAS DE INFLUÊNCIA 

PERFIL POPULACIONAL E CONSTRUTIVO ZONA PRIMÁRIA 
Bairro Área 

(km2) 
População 

hab/ano 
2000 

Densidade 
Demográfica

(hab/km2) 

Taxa de 
Crescimento 
1991-2000 (%) 

Renda Média 
(mensal) 2000 

Três Figueiras 106 3657 34 -1.0 37 
Chácara das 
Pedras 

102 7034 69 2.2 20.68 

Vila Ipiranga 220 20951 95 -0.6 8.99 
Vila Jardim 178 14251 80 4.8 5.30 
Cristo Redentor 148 16103 109 0.7 10.61 
Passo da Areia 244 23083 95 0.4 9.96 
Jardim Lindóia 79 7334 93 0.7 20.99 
Boa Vista 160 8691 54 0.7 25.76 

 
PERFIL POPULACIONAL E CONSTRUTIVO ZONA SECUNDÁRIA A 

BAIRRO Área 
(km2) 

População 
hab/ano 

2000 

Densidade 
Demográfica

(hab/km2) 

Taxa de 
Crescimento  
1991-2000 (%) 

Renda Média 
(mensal) 

2000 
Higienópolis 103 9096 88 0.1 17,53 
Auxiliadora 82 9985 122 -0,3 19,57 
Mont Serrat 0,79 10236 12.931 0,3 24,07 
Petrópolis 333 35069 105 -0,3 20,37 
Bela Vista Dados não encontrados 
Rio Branco 1.57 21.276 13.523 -1,1 20,50 
Moinhos de Vento 82 8067 98 -0,2 29,33 
Floresta 167 14941 89 -5,7 12,39 
São Geraldo Dados não encontrados 
Navegantes 174 4475 26 -4,0 7,07 
Jardim Botânico 203 11494 57 -0,6 12,32 

 
PERFIL POPULACIONAL E CONSTRUTIVO ZONA SECUNDÁRIA B 

BAIRRO Área 
(km2) 

População 
hab/ano  

2000 

Densidade 
Demográfica 

(hab/km2) 

Taxa de 
Crescimento 
1991-2000 (%) 

Renda Média 
(mensal)  

2000 
Vila 
São Pedro 92 3998 43 -1,0 10,31 

Vila Floresta 64 3822 60 -1,0 5,78 
Jardim N. Sra das 
Graças Dados não encontrados 

Vila 
Bom Jesus 2,11 30.088 14.263   

Vila N. Sra de 
Fátima Dados não encontrados 



 

 

ANEXO H 

ENCAMINHAMENTO DA 9ª DP 

 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

À 9a DELEGACIA DE POLÍCIA 
PORTO ALEGRE - RS 

Porto Alegre, 08 de setembro de 2006 

Prezados Senhores 

Venho, por meio deste, informar que CARLOS MAURÍCIO DE 

SOUZA, é aluno regularmente matriculado no Curso de Geografia da 

faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - PUCRS. O referido aluno 

está realizando pesquisa sobre o Shopping Iguatemi de Porto Alegre e 

necessita de informações referentes ao registro de ocorrências. 

U 
vmitv' 

^ ocmú 
Pó- 

IM 

POLICIA CIVIL-RS. 
9.» DISTRITAL 

POuTO A'n;E 
PROTOCOLO 

H035  

BRI 

Atenciosamente, 

OA 
Profa. Me. Ana Regina de Moraes Soster 

Departamento de Geografia 

PUC 

Campus Central 
Av. Ipiranga, 6681 - P. 05 - sala 206 - CEP: 90619-900 
Porto Alegre - RS - Brasil 
Fone: (51) 3320-3555 - Fax (51) 3320-3602 
E-mail: 



 

 

ANEXO I 

E-MAIL DELEGADA ELISANGELA REGHELIN 

 

De: ais 
Para; anamsoster 
Data; 17/10/06 18:01 

Re; dados pesquisa iguatemi Assunto: 

Texto: 

Estimada Ana 

Conversei com o Diretor do Depto. Relações Institucionais, a quem compete liberar os dados da S3S 
para pesquisas/público externo. Ele disse que a procura por parte de pesquisadores tem sido muito 
grande e que, em função do final de governo e da preparação de inúmeros relatórios e grande 
volume de trabalho, fica difícil receber a todos. Ele tem priorizado apenas órgãos de comunicação. 
Infelizmente, fico impossibilitada de te auxiliar. Em todo o caso, os dados apresentados no site da 
S3S podem ajudar, pois ali são publicadas informações que são de interesse geral da população. 

Abraço 
Elisangeia 

Em 09/10/05, anamsoster <ar>amsoster@terra.corr..br> escreveu: 

Olá Elís, 

meu nome é Ana Soster, estou fazendo a pesquisa a respeito do Shopping 
iguatemi. O Cristian entrou em contato 
contigo na semana passada pois estrou com dificuldades para obter os dados junto 
a Diplanco. Enviei um email na 
sexta-feira com os dados mas não vi que ele retornou pois estava em um trabalho 
de campo. 
Como o shopping trabalha com o imaginário das pessoas, um dos aspectos que é 
trabalho corresponde à segurança. 
O que preciso são basicamente dados a respeito de furtos/roubos/assaltos, no 
Iguatemi. Lojas em geral. 
joalherías, caixas eletrônicos, clientes, carros. Pelos jornais consegui alguma coisa 
de 1995 para cá. Agradeço 
o que for possível. Abraços, Ana Soster. 

Elisangeia Reghelin 
Del. Rol. Diretora Adjunta do DDRH/S3S 
Diretora da Escola de Gestão da Justiça e da Segurança do RS 

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra. 

http://email.terra.com.br/cgi-bin/webniaiI exe 24/10/2006 



 

 

ANEXO J – A  

REPORTAGENS DE JORNAL – ENTROPIA IGUATEMI 

ZERO HORA 



 

 

ANEXO J – A1  
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POLICIA 9xr»oHv*y..*:i»-l7J 

PORTO ALEGRE 

Ladrão é morto por segurança de shopping 
Um rapaz de 19 anos roubou uma BMW no esiacionamenlu do Iguaremi e recebeu um tiro na cabeça quando fugia 
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iupttro certeiro: Notolbo brlgoo 
LHANL UKUM 

Um rapaz dc 19 ânus Iwi mono Lu 14h30min de sábado quando lenuva roubar um automóvel BMW no CTUtionoincnlo do Shopping Ccnter lauatemi. na Zona Nonc dc Porto Alegre. O advogado Silvio Paulo dos Santos Ribeiro. 50 anos, tinha uai hadn de «racionar o carro, prAaimo a nina figurnn na Aita localizada em fren- te á Avenida Nilo Pcçanha. e se prepa- rava pata tomar um café no shopping, 
como costuma fazer nos sábados ú tar- de. Ao sair do veículo, viu um jovem "bem upcsMjjúo c bera vestido" caiui- nhando rapidamente em sua rtirccâo. Apertou o corpo contra o carro para lhe dar passagem, imaginando que o adoles cinte estivesse com pressa devido i chuva. "Abra a porj c passa a chave", gntou o rapaz, pnrssiooando seus rins cnm o cano longo da arma. O advogado foi empurrado contra o carro, enquanto o «iwallunte leniuvn colocar . chave na igniçSo "Neste mo- mento ele levantou o cano da anra. como quem tosse atirar*", omu Ribeirr- •Fi- nu- ahracri r-cie rarr-tenf^r JcW-, 

• i«rtu o pfopriatúno do corto no mio eMofío ames de ottoocot o veiculo e enlrenlor com umo armo dois sesotonpjs 
arma em sua direclo, de dentro do car Natalino Toledo I iotli O documento RMW José Fernando provavelmente tenha sido falsificado pelo rapaz. Na manhi dc síbado. ele jí havia roubado um outro DMW. dc propriedade do emprcsàno Hilirio Gorexcvski. Conforme um funcionário da sede da empresa Ruddcr. que sc identificou upe nas como Otávio, os dois segurancas ei volvido* ficar*o em casa atè passar por uma "averiguação da empresa c trata mento psicológico, devido ao choque" O advogado íoi tratado na eroeigència do Hospital Cristo Redentor, onde a sua nrJo foi enfaixada, e liberado. ü gcrcmc-gcral do Shopping Iguatc i mi. Fernando Zilles. lamentou o ocorri-1 

do e considerou correta a acào da segu-! rança. "Nós orientamos os scgurancas [Mr.i que só atirem em última altemati-1 

va. devido ao risco de atingir outras i pessoas", afirmou. "E naquele momento mio havia outro recurso a nâo ser ati- rar." Segundo Zilles. foi o incidcniei 
famoso time de basquete dos Estados mais grave dos 12 anos dc existência do ■ Umtíus. Em poder do rapaz foram cn Iguatcmi. Apesar do tiroteio, o shop contrados R5 400.00 c um documento ping continuou funcionando normal ilc identidade em nome de Alexandre mente. Cerca dc 6S mil pessoas circula 1 Utuo Ciconet. No domingo, o corpo foi ruiu no Iguateml durante todo o dia de ( lucntij ícaps, peiv. PB1- cinn- fi.du de - - sábado     

■S: •õ-Í 

• . il 

Natalino: recoflhêdnw',. do pai 
má-lo." O .apaz adorou t >..Mohi. atin gmdo !■ mão <aqu».'ía rio advogado dc raspdr r i stampidr. do tiro aienou a segu rança du slv-ipOTUi. Tea--rada pela Rud- liar S.-gura-ica L-da C segurança Josc . FcriHtdo dc Frcica:. Utulhicr mondou ;ai.uc para» O rapar igomou a 

então iliv|v\iou dois tiros — um dele» 
atingiu a porta direita do veiculo. Neste momento, o advogado, que tinha conse- guido se esconder atrás de um automó- vel ao lado. gntou pura o segurança João Ulio Pereira, que chegava pelo ddo esquerdo; "Ele vai atirar". Pereira aluou ames e atingiu a ca- beça do rapaz, que morreu na hora. "O segurança matou o rapaz cm levj tuna defesa", afirma o advogado. O car- ro se desgovernou, bateu cm outros trfc veículos estadonados c ficou prensado. Como o assaltante continou acelerando, os poeus deixaram buracos no asfalto. Tudo aconteceu cm cerca dc dois minu tos. Havia cerca de 10 mil pessoas no Igiuiemi naquele memento. O assaltante foi encontrado com a ir nu sobre as pernas. A bala unha perfurado a aba esquerda do bone azul mannho cora a inscrição Likers — o 
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XilH Vil 1-1 l-.il.——^ ^ faltando", disse. Também con- sumidoras habituais do 1 guate- mi. a professora Regina Die- tnch c sua filha Elisa aprovaram a \ancdade de lojas. Ma» eape- ram que o maior número de sa- 
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GERAL 

PORTO ALEGRE 

Novo binário congestiona 

o trânsito na Zona Norte 
Mudanças nas imediações do Iguatemi geraram confusão 

O novo binário da Avenida João Wallig, na zona norte da Capital, passou por uma prova de fogo no sába- do - final de semana seguinte à 
inauguração da nova ala do Shopping Iguatemi. No inicio da tarde, havia um congestionamen- to na João Wallig, no sentido As- 
sis Brasil-Nilo Peçanha, que foi ganhando proporções e se esten- deu a ruas próximas. O grande 
fluxo de veículos que se dirigia ao centro de compras, aliado a 
motoristas ainda desacostuma- dos com o sentido único, deixou o trânsito lento e os ânimos exal- 
tados. Por volta das 17h, um bu- zinaço ecoou nas imediações. 

Com o estacionamento do shopping totalmente lotado c as vias engarrafadas, houve gente que subiu com o carro pelas 
calçadas e desrespeitou as divi- sórias de pistas. O discreto poli- ciamento e a ausência de equi- pes de apoio da Secretaria Mu- 
nicipal dos Transportes (SMT), responsável pelas mudanças, 
contribuíram para aumentar a confusão. O objetivo do retoque no mapa viário da região foi tentar melhorar o tráfego entre as avenidas Nilo Peçanha, Assis 
Brasil e Scrtório e ainda facili- tar os deslocamentos entre os 
bairros Passo da Areia, Boa Vista, Cristo Redentor e Jardim São Pedro. Além disso, o siste- 

Cursos e Concursos 

wm 

Transtorno: motoristas reclamaram do lentidão do tráfego na área 
ma foi projetado para atender ao 
aumento na circulação de veícu- los com a ampliação do Shop- ping Iguatemi. 

As ruas Antônio Joaquim 
Mesquita e Sapé, no bairro Cristo Redentor, se tornaram 
caminho dc acidentes e alvo de criticas dos moradores na últi- ma semana. Na sexta-feira, um choque envolvendo um Gol e um ônibus deixou uma vitima fatal e duas pessoas gravemente 
feridas. Sábado, o próprio secre- tário municipal dos Transportes, Luiz Carlos Bertotto, assistiu a 
uma colisão na esquina da João 

S^H CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

IBi EM HOMEOPAT1A 
A Sociedade Gaúcha de Homeopatia - Associação Médica do RS - comunica a abertura de pré-inscrições para nova turma do curso a iniciar em março de 1998. Contatos até 20 de novembro com Julice fone 339-2899, ramal 264, das 14h às 20h. 

VESTIBULAR 
INSCRIÇÕES ABERTAS 

até 19/novembro/97 
• 3.825 vagas 
• 52 opções de Cursos/Graduação 
• Provas em JANEIRO/98 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 
Da 2* a 6* feira, das 10h às 17h 

Prédio 5 (Saguão) - Fone 320-3557 
Inscrições também VIA INTERNET 

http://www.pucrs.br 

Antônio Mesquita com a üm- bu. "As pessoas saem de casa 
acostumadas a fazer o trajeto antigo", ponderou. "É impossí- vel que os motoristas não enxer- guem a nova sinalização." 

Na avaliação de Bertotto, o bi- nário está funcionando bem e nesta semana deverá ser incre- mentado com a instalação de duas novas sinaleiras para pe- 
destres. Os moradores exigem ainda um quebra-molas na Es- cola Estadual de Io Grau Dob- res Alcaraz Caldas, onde, com o 
novo sistema, aumentou a circu- lação de carros e ônibus. 
MARINHA 
Brasil prepara 
operação conjunta 
□ Unidades das frotas brasilei- ra e argentina iniciam na ptóxima sexta-feira a Opera- 

ção Fraterno 17, para alcan- çar um desempenho eficaz na defesa do Atlântico Sul. Com esse objetivo, zarpa- ram no domingo, da base de 
Puerto Belgrano, em Bue- nos Aires, um destróier e umacorveta. Os exercícios militares se- 
râo realizados em águas bra- sileiras, durante um período de sete dias. A Marinha do 
Brasil participará da ação com quatro embarcações. 

PINTURA - Inicia-se ama- nhã, com a professora Maria Beatriz Konrad, o curso de 
pintura alemã em madeira, metal e cerâmica. Informa- ções pelo telefone: (051) 334- 
0610. 
COMUNICAÇÃO - Os alu- nos da disciplina de Cerimo- nial, Protocolo e Etiqueta da 
Unisinos promoverão ama- nhã, a partir das 20h, o en- 
contro RP+PP+Jonial=Co- municaçâo Integrada. O de- bate ocorrerá no auditório do Centro 3 do campus, em São Leopoldo. 
DECORAÇÃO - O Sesc Ca- sa da Mulher (Avenida João 
Pessoa. 835, Pono Alegre) realizará de 4 a 20 de novem- 
bro o curso Jardim, Decoração de Interiores e Exteriores. In- 
formações pelo telefone: (051) 226-0631. 
TEATRO - O Ateüer de Ar- tes Cordas & Cordas (Rua Garibaldi, 1.042, Porto Ale- gre) recebe inscrições ao 
curso de teatro para crian- ças. Informações pelo telefo- ne: (051) 311-4147 
ADMINISTRAÇÃO - A con- sultora Lourdes Hirata realiza- ra no dia 6 de novembro, em Porto Alegre, a palestra Em- 
preendendo nas Crises. Infor- mações pelo telefone: (051) 

DANÇA AFRO - A profes- sora Lisa Banthu realizará no dia 7 de novembro, a par- tir das I8h30niin, uma aula 
gratuita de dança afro. In- formações pelo telefone: (051)339-3942. 
SAÚDE - O Centro Gaúcho de Higiene Ocupacional pro- 
moverá nos dias 11, 12 e 13 de novembro, no Hotel Um- bu, em Porto Alegre, um cur- so de proteção respiratória. 
Informações pelo telefone; (051) 241-4334. 

GINÁSTICA - O Colégio Mi- litar de Porto Alegre recebe 
inscrições para aulas de ginás- tica olímpica para crianças de cinco a 13 anos. Informações: 
Avenida José Bonifácio, 363, ou pelo telefone (051) 226- 4566, ramal 222. 
TRABALHO - De 3 a 6 de novembro, no Hotel Embai- xador, em Porto Alegre, esta- 
rá ocorrendo o 3o Congresso 
Nacional e o l" Seminário do Mercosul sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 
Informações: (051) 330-8442 e 331-9980. 
JARDWAGEM - O Centro de Jardinagem Kleiner Gartcn (Rua Teixeira Soares, 188, Ca- pitai) promove o curso Jardina- i ao Alcance de Todos. In- 

çôes: (051) 331-0942. 
CULINÁRIA - A Escola Ar- te & Açúcar (Avenida Plinio 
Brasil MUano, 388, sala 302, Porto Alegre) promoverá nos 
dias 4,5 e 6 de novembro um curso de bolos com motivos natalinos. Informações: (051) 
343-9775 e330-1065. 
PSICOTHRAP1A - O Centro de Estudos Luis Gue- 
des/UFRGS receberá até 20 de 
dezembro inscrições ao curso de formação em psicoterapia 
analítica. Informações: Rua Ramiro Barcelos, 2.350, em Porto Alegre ou (051) 330- 
5655 e 316-8416. 

Informações para esta coluna podem ser enviadas para Coluna Cur- sos e Concursos. Avenida Ipiranga, 1.075, CEP 90169-900. Porto Ale- gre, ou pelo fax (051) 2184799. 

A UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL REALIZA 
Seminário Nacional O DIREITO NO 12 A 15 DE 
¥¥¥ N™0 íwtmiiLi 

-i' ' 1 " 
INICIO IO B£ NOVEMBRO Coordenação LÉa Baüslella 
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POLÍCIA 
/EKO H<>m 

FARROUPILHA 

Policial civil mata mulher 
Depoú do crime, inspetor desferiu um rim contra a própria cabeça 

m 

' .te * U- . : '%Jr: «tam o corpo fle costureiro Igiez nc iraroua 

rUfMnff »JI5 
Não houve discussío, pem griws. Apenas o o- tzmpido de dois tiros, e 0 paoulheiro Carlos ADierto Oui- ma&a, da Pobcia RodosTária Es- attal (PRE) de Fniroupilha. viu 1 uvrocena Igncz Viana Mugnol, 36 anos, caida no chúo ao lado do amgo, o inspetor da Policia Civil Dilmo Dimz Panzono, 40 anos. Ambos csa\aii> fendos com tiros dc pistola calibre 7.65. Panzono anha um perfiiraçio nu lempora direita, c Igncz foi aUngida no mszo. A cjwuinra morreu quan- 

do cru socomda. O poboal foi in- umado em estado gravíssimo na Laxiaúc de Tntamenm Intensivo ÍLTI) do Hospital Pompciu. cm Caxias do Sul. De acordo com o bolaim mãlico divulgado na noi- te dc amem. ele apresentava mor- te cetrfjral No momento do crime, o casal ottMi no alojamento do posto da PRE. na RS-122, em Farroupi- lha. por vvha du 9fa dc ontem. A 

Ignez Mugnol: tiro no roslo 
Polícia Civil concluiu que houve um homicídio seguido de tentati- va de suicídio c apreendeu a ar- ma do policial e os cartuchos, ig- ncz havia retomado ontem de uma viagem. Ela desembarcou na Estação Rodoviám dc farrou- pilha ás 7hl5min c resolveu pe- £ir um làsi uló sua cosa, no bair- ro Jardim América Ao chegar na rcsidíncta. en- controu o policial na esquina, 

em uma Santana Quantum. I g- cez desceu do táxi. e os dois tf- riam discutido tia pediu ao ta- xista para levá-la ao posto da PRE. sendo seguida pelo poli- cial. O táxi parou na frente do nosto. e a passageira crtrou na local. Em seguida, chegou Pan- zotto. Ele pediu ao patrulheiro. seu conhecido, para conversa com a mulher. O casal, confor- me o relato de Guimarães, sen- lou-sc cm um sofá e conversou por cerca dc 30 minutos. — Eles pediram, então, para conversar era um lugar mais re- servado - contou o patrulheiro Corno Guunarfcs coahccc Pa- nzono há 10 anos. resolveu levá- los ao alojamento da PRE. O pa- tmlhciro v oltou para controla o tráfego Cerra dc iü mmut» de- pois. ouviu os tkoi e entrou cor- 
rendo na sola. - Nunca imaginei que ele pu- desse lazer soutlo - afirmou. O velório dc Ignez aconteceu na Capela Nossa Senhora da Saúde, na localidade de Liaha Eli. no mtenor de Farroupilha 

PORTO ALEGRE 

PMs envolvidos em furto e roubo 
O comando do 11* Beulhio de Policia Militar <11* DPVf > concluiu cotem o Inqucnto Policiol-Mi- In-r (IPM) que «pura o envolvimento do soldado Leeur Andreatto lutas. 3R ano», no assalto 4 agen- ca do Banrvul da Ccitt. no úhiroo dia 16, om Por- » Alegre Soldado da Briguda huva 19 anos, Lucas ioi denunciado por intermédio de um teleluncmn an&nimo e acabou proso 24 horas depois do roubo, cm Arroto dos Ratos, onde itubulhuvu Ele confes- sou j participação c está recolhido ao Batalhão dc Opcacóes Especiais (BOF) da Bngaòa Militar. O sohfadc c apontado como o lider da quadrilha, formada por osto homens, que levou ccrca dc RS 40 

mil do hanco Conforme o comandante do 11* DPM. tenente-coronel Paulo Rmitu Bwschi Roòv omb, I ua» é o homem croc. vçsoda com a farda da Ungada. icvo acesso S agência depoo que o vi|Uaa- te liberou a passagem pela porta de segurança Desde sábado, também mui recolhido ao BOF o soldado Jurandif de Oliveira Gonçalves. J6 1 ano*, lotado no 15' BPM. com sede cm Canoas, i Ele foi preso em flagrante ao tentar lunar um ' Voyage no cviocionumcmo do Shopping Iguate- | mi. em Pono Alegre Gonçalves tena chefio ao * locul em um Gol. com placas frias, furtado na se : nana passada, na Capital 
I 
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ZERO HORA 
POLÍCIA 

53 

0 TEXTO 
Os principais pontos da proposta qu» sara entregue hoje em Brasília; 

SEGURANÇA PUBLICA 

Proposta unificação policial 
Documento deverá ser entregue hoje ao Congresso 

A proposta do omenda constitucional 
que unifica as policias Civil c Militar e 
extingue o inquérito policial será entre- gue hoje ao Congresso, em Brasília. A 
idéia de reestruturação do sistema, assi- nada pelo secretário da Justiça e da Se- 
gurança gaúcho. José Paulo Bisol. por juristas e por cinco ouvidores de policia, 
promete polêmica ao reorganizar insti- tuições antigas com papel determinante 
na segurança pública do país. A idéia vinha sendo debatida desde o 
ano passado. Em dezembro, a proposta foi finalizada em um encontro realizado 
em Sâo Paulo. O documento foi elabo- rado por um grupei de mais de 20 pes- 
soas. incluindo religiosos e ativistas dos Direitos Humanos. 

Sabemos que a matéria é polêmica. 
Nossa expectativa é de que a emenda 
suscite discussões em Iodos os setores envolvidos afirmou o ouvidor da Jus- 
tiça e da Segurança do Estado. Luiz 
Goulart Filho, um dos elaboradores do documento. 

A proposta do projeto de emenda será entregue ao presidente do Senado. Antô- nio Carlos Magalhães, e ao presidente 
da Câmara dos Deputados. Michel Te- mer. O documento terá então um longo 
caminho a percorrer dentro do Congres- so antes de ser colocado em votação c 
deverá passar por muitas discussões. Ca- 
so for aprovado por deputados e senado- res, os Estados terão dois anos para se 
adequar á nova norma. 

O Extinção das polidas Civil e Militar e criação 
de uma Policia Estadual, que exerceria as 
funções policiais por meio de um grupo de 
investigação e outro de polidamento 

O Estabelecimento de cinco graus hierárqui- 
cos na corporação, com remuneração máxi- 
ma e mínima 

O Regulamento císciplinar único 
O Os policiais passariam por avaliação da vida 

funcional e dos antecedentes criminais 
O Extinção de tribunais e auditorias militares 

estaduais. Os policiais acusados de crimes 
seriam julgados pela iustiça Comum 

Ministério Público ou do Judidário 
O Ministério Público atuaria como órgão cor- 

regedor e de controle externo 
O As ouvidorias de polida investigariam infra- 

ções de policiais e fariam auditorias nos or- ganismos policiais quando necessário 
O Médicos legistas e peritos criminalisticos se- 

riam transferidos para o Poder Judiciário 
O Os Detrans seriam ligados à Secretaria Esta- dual dos Transportes 
O O Corpo de Bombeiros também seria desli- 

gado da policia, Integrando a Defesa Ovil 
O Fim do inquérito policial. Os dados para a instauração da ação penal seriam apurados 

pela Policia Estadual ou por requisição do 
O Fixação de um cronograma para realocação 

dos detentos, sob pena de crime de respon- sabilidade para governadores 

REALIZAM-SE 

SONHOS. 

PLANTÃO 
PORTO ALEGRE 
Menina abandonada 

A 

J Uma me- 
ca dc tres anos ItH cnconiiaua 
no Shopping V w. Igualemi e oi- 
caminliada ia pc- xdho 
lute ar a um albergue da Capilal. em 30 de 
dezembro. A menina lem o no- me Franciclc estampado na ca- 
misa Informações podem ser 
dadas pelos telefones (51) 288- 2314 0 9949.3046. 

Assaltos a banco 
□ Três homens roubaram RS 2 mil do Banrisul da Avenida 

Princesa [sabei, na Capital, pela manhã. A tarde, dois homens levaram R$ 4 mil do Banrisul do Foro do Partcnon. 
Preso enforcado 
□ Jairo Brazeiro, 28, foi 

achado morto na segunda-feira, 
em uma cola do Dcic, na Capi- lal. Suspeito de homicidio, ele 
eslava enforcado com o cadarço do tênis. O delegado Márcio 
Zachello abriu inquérito. 

SPORT CLUB 
INTERNACIONAL 

COPA SUL MINAS 
Sport Club Internacional 

X 
Améríca-MG 

Data: 22 de janeiro de 2000 - Sábado Abertura dos Portões: 14 horas Abertura das Bilheterias: 9 horas Estacionamento; RS 5,00 - Express Park - Acosso pela Av. Padre Cacique e Av. Edvaldo Pereira Paiva 
Local Valor 
CADEIRA R$ 15,00 
ANEL SUPERIOR R$ 10,00 
ANEL INFERIOR R$ 5,00 POPULAR R$1.00 

Venda de ingressos antecipados a partir do dia 20/01 (qulnta-telra) na Bilheteria F do Estádia Beiia-Rio e para Sócios na Central de Atendimento. Horário da Contrai de Atendimento ao Sócio no sábado: das 9 às 16 hdras. 

CASA PRÓPRIA A PARTIR DE 

■L» 
Para renda familiar mínima da RS 750,00* mensais 

"12.3 4' 
BRADOS DAI* FASE 
HABITADOS 

n2&96QaD 

radueSo 

Qnov* 
m, 

local 

■ Sobrados da 2 dormltórloa na zona aul a 25 mlnutoa do Centro; ■ 8 linhas da ônibus; ■ Próximo a escolas; ■ Em fronte ao Unidéo; ■ Estacionamento privativo a pátio individual; • Financiamsnto da Caixa Fadsral; ■ Opçéo d» financiamento total 
■ Inscrições gratuitas; • Ssguro Entrega da Obra da Caixa Fadsral. 
Esnsái Fundo do Gemia ou Foupsnço 

Rondo fenllor fomol e Woma Proatoçio 
ara atJMa ano» 

at.SSOji B1.0UJO nZM» 
«1 UM» «isca ■ 117» 

«xorporpçío no Rog Wnôww n" 383784. ftojoto: 
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POLICIA 
Editor: Marcho Ermi i V 2IH-47Í7 

Editor Axtulenlr: Cl-F^TR MORI IRA It 2IS-473H 

PORTO ALEGRE 

Médica é levada de refém até shopping 
Marco Antônio de Lima Medeiros, 24 anos, foi baleado pela Brigada Militar após obrigar mulher a sacar RS 5 mil 

JOSÉ LUÍS COSTA 
Uma ação ousada de policiais militares pôs 

fim ao seqüestro relâmpago de uma médica de 
34 anos (o nome dela foi preservado pela polí- 
cia), no início da tarde de ontem, no estaciona- 
mento do Shopping Iguaterai. na zona norte de 
Porto Alegre. 

O suspeita do assalto, Marco Antônio de Li- 
ma Medeiros, 24 anos, foi baleado quando teria 
reagido à investida dos PMs. A vítima saiu ile- 
sa, e os RS S mil roubados foram recuperados. 

Os momentos de terror vividos por cerca de 
duas horas pela medica se iniciaram por volta das I Oh. quando ela deixava sua casa, no bairro Bela Visia, num Escort. O filho dela. de três anos, esta- 
va sentado numa cadeira para bebê, fixada no banco traseiro do carro. Conforme o tenente 
Leandro dos Santos, do 11" Batalhão de Polícia Militar (I 1" BPM). a médica foi abordada por 
Medeiros quando manobrava o carro junto à cal- 
çada da rua onde mota. Após pedir uma informa- ção qualquer, o rapaz teria sacado um revólver e 
invadido o Escort. O suspeito ordenou que a mé- dica fosse até um banco para sacar dinheiro. 

Apesar da situação de risco, a médica conven- ceu o assaltante a irem ale a casa de familiares pa- 
ra deixar a criança. Acompanhada pelo rapaz, ela 
entrou na moradia dos familiares c entregou o 
menino para a sogra. Medeiros percorreu alguns 
cômodos da residência e teria roubado dois revól- veres. Em seguida, assaltante c vítima entraram no Escort e foram para uma agência do Banco 
Real, na Avenida Carlos Gomes. A medica tentou sacar RS 5 mil num caixa eletrônico, mas devido 
á quantia ser elevada, precisou falar com o geren- te para a liberação do saque. A vitima colocou o 
dinheiro numa bolsa e a entregou ao criminoso. 
Insatisfeito, Medeiros teria pedido mais dinheiro e a obrigou a ir a outro banco. Os dois foram a um 
caixa eletrônico do Shopping Iguatemi. 

Ação provocou correria no 
estacionamento do Iguatemi 

Segundo o tenente Leandro, o marido da médi- 
ca foi avisado do assalto por familiares c localizou o Escort dela estacionado no pátio do shopping, 
próximo ao restaurante Riverside's. na Avenida João Wallig. Por volta do meio-dia, quatro carros 
da B.M cercaram as principais saidas do shopping. Sem conseguirem efetuar o segundo saque, a 
médica e o assaltante apareceram após alguns mi- nutos A médica deu arranque no Escort, que em 
seguida, teve a frente fechada por um veiculo da BM. A cena provocou pânico c uma correna ge- 
neralizada entre as pessoas que circulavam pelo local. Os PMs pediram para Medeiros se entregar, 
mas ele teria reagido e disparado um tiro na dire- ção das policiais, sem acertá-los. O rapaz passou 
a apontar o revólver para a cabeça da médica, que tentava empurrar o cano da arma para outra dire- 
ção. Os PMs tentaram negociar com Medeiros pa- ra ele se entregar. Ele teria ameaçado se matar. 

De acordo com o tenente Leandro, um dos policiais militares quis impedir que a ameaça 
fosse cumprida, tentando agarrar as mãos do la- drão. Na confusão, o assaltante teria apontado o revólver para o policial, que reagiu, baleando-o 
com um tiro no abdômen. Medeiros acabou le- vado para o Hospital Cristo Redentor, onde foi 
operado. Até a noite de ontem, seu estado de saúde era regular. 

P -1 
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Resgate: policiais militares cercaram o shopping e libertaram a vitimo, que era mantido como refém em seu Escort 

A VERSÃO DA BM 
Médica ficou duas horas em poder do assaltante: 
O 

\ / HiUr 

/t 
& 

Um rapaz armado aborda médica, de 34 anos, que está saindo de casa com o filho, de três anos, em seu Escort. no bairro Bela A vitima vai até uma agência do Vista. 0 assaltante quer dinheiro. Banco Real. na Avenida Carlos Ela o convence a primeiro passar Gomes, saca R$ 5 mil e entrega ao na casa de familiares, onde deixa bandido, que coloca o dinheiro a criança numa bolsa 

0 ladrão pede mais dinheiro. A médica o leva a um caixa eletrônico, no Shopping Iguatemi. Avisada por um familiar da vitima sobre o seqüestro, a BM cerca o shopping, Ao saírem do estabelecimento. Sem conseguirem efetuar o segundo saque, a médica e o homem entram no Escort. que tem a frente fechada por um carro da Brigada 

0 rapaz dispara um tiro contra os policiais e aponta um revólver para a cabeça da vítima. 0 ladrão ameaça se matar. Um PM tenta impedir a ação do ladrão, que reage, tentando atirar contra o policial. 0 PM acerta um tiro no abdômen do assaltante. A vitima sai ilesa. 0 dinheiro é recuperado 

CARAZINHO 

Encapuzado invade casa e mata biscateiro 
FERNANDA CRANCIO 

O biscateiro Crístiano Rosa de Almeida, 27 anos, foi 
morto na madrugada de ontem por um homem encapu- 
zado, em sua casa, na Vila Hípica, em Carazinho. 

A vítima, que morava com um lio aposentado, foi atin- 
gida por uma facada no abdômen e morreu a caminho 
do hospital Vizinhos afirmam que Cristiano vinha sendo 
ameaçado de morte por um conhecido. 

O rapaz e seu lio, Antônio Rosa de Almeida, 54 anos, dormiam no momento em que o assassino arrombou uma 

janela e invadiu o casebre de madeira. O aposentado conta 
que, por volta das 2h, foi acordado por um barulho e depa- 
rou com o encapuzado em seu quarto. Assustado por ter acordado Antônio, o criminoso tentou fugir, mas foi abordado por Cristiano. Surpreendido pelo 
encapuzado, o rapaz não teve tempo de reagir e caiu ao ser atingido pela facada. Cristiano morava com o tio havia dois 
anos, desde a morte de sua mãe. Desempregado, vivia de biscates e ajudava a sustentar Antônio. Na noite anterior ao 
crime. Cristiano teria revelado a um vizinho que vinha so- frendo ameaças de morte. Aflito, teria pedido ao amigo que chamasse a polícia, caso ouvisse algum barulho estra- 
nho vindo de sua casa. 
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Cidades disputam memória da FEB 

Com sede em São Gabriel, museu da II Guerra Mundial é reivindicado por Porto Alegre 
IA 111 AN A SPARRKMBERGbK 
Siio Gabriel 

A tentativa de transferir o Museu 
Gaúcho da FEB de São Gabriel para 
a Capital está gerando protestos de 
líderes culturais e políticos do muni- 
cípio. 

Há dois argumentos para sua 
transferência à Capital: as deficiên- 
cias na infra-estrutura e o fato de o 
Comando Militar do Sul (CMS) pre- 
tender reunir os acervos de dezenas 
de museus do Estado em um único. 

O wrcador Caio Rocha (PPB) presi- Acervo: relotório apontou folia de consetvação de peças dia a Câmara de São Gabriel quando o 
museu foi insialado por meio dc uma lei mu- nicipal, em 1992. 
- O museu não sairá de São Gabriel. A lei nunca será revogada - garante Rocha. 
A regional de Porto Alegre da Associação 

Nacional de Veteranos da Força Expedicioná- ria Brasileira (Anvfeb) pretende levar o acer- vo para Porto Alegre alegando que o museu 
tem deficiências na segurança e na conserva- ção das peças, conforme relatório de dois es- 

pecialistas. Presidente da Associação Cultural 
Alcides Maia e professor de história há 27 anos, Manoel Airton Macedo Rodrigues clas- 
sifica de retrocesso cultural a mudança. 

- O município deve se interessar mais para não perder sua tradição cultural - alerta. 
O historiador Osório Santana Figueiredo 

afirma que o museu de São Gabriel é o único do pais que mantém um acervo específico so- bre a Força Expedicionária Brasileira (FEB). 

Diretor do museu de 1992 a 1997, Figueiredo afirma que o acervo con- 
tém canhões, pistolas alemãs, bandei- ras, fardas e condecorações. 
- O visitante vê o horror que foi a II 

Guerra Mundial principalmente nas 300 fotos - explica 
Oficial argumenta que acervo 

fica escondido no Interior 
A idéia do organizador do Museu 

Militar do CMS, tenente Ncstor An- 
tunes dc Magalhães, é reunir em Por- to Alegre os acervos das dezenas de 
pequenos museus da FEB do Estado. Há 10 anos, esse acervo esteve ex- 
posto na Associação Nacional dos 
Ex-combatentes, na Capital. Na épo- ca, a falta dc recursos ameaçava a perma- 

nência do acervo no Estado, que poderia ter 
de cedê-lo a museus do Rio. A solução foi 
transferi-lo para São Gabriel, cidade natal do Marechal Mascarenhas dc Moraes, co- 
mandante-em-chefe da FEB na Itália. - Durante esses anos no Interior, o acervo 
ficou escondido, longe da população. Trazé-lo 
para Pono Alegre é aproximar a história do público - argumenta o oficial. 

PORTO ALEGRE 
Teto de gesso cai 
em shopping 
□ Um pedaço do teto da praça 

de alimentação do segundo andar do Shopping Iguatemi 
caiu na tarde de sábado, cm 
Pono Alegre. Por volta das 13h30min, um dos horários de maior movimento, o re- 
baixamento de gesso despen- 
cou. Apesar do susto, nin- guém ficou ferido. O shop- 
ping deve se pronunciar hoje 
sobre o acidente, e a pretéi- tura fará uma vistoria. 

CARNAVAL 2001 
Vila do IAPI 
vence festival 
□ A União da Vila do IAPI 

venceu no sábado, com um samba do trio Paulo Neves. 
Alessandra e Leandro Antu- nes, defendido por Gilson 
Dornelles, o Festival de 
Sambas-enredo dc Porto Alegre. O samba De Tambo- 
rins e de Casianholas. Olé IAPI foi o ganhador no Gru- 
po Especial e escolhido o 
campeonissimo numa dispu- ta com músicas de outras es- 
colas de samba. 

Sábado, Papai Noel vai chegar em Canela. 

Se ele vem de tão longe, 
você que está tão perto não pode perder. 

Sábado, 2 de dezembro, às 21 h. 
Corai Infantil, show dê luzes e fogos 
com a participação de 
Norton Nascimento. 

Cadeiras a R$ 5,00 A venda nos jardins da 
Catedral de Pedra, 
a partir das 15h 
do dia 2 de dezembro. FD5IiíA(iCJlirBAI!3CAfl2Li 
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Jl v|,pj /MU» IIOIIA 
Giiiirdas municipais iiío auxiliar uu palnilhamento aíreo 

Novo Hamburgo deve usar 

helicóptero contra o crime 

A aeronave 
A pnrlduira dc Novo I lamhm- 

• i hu«ca no céu uma .solução ino- 
*l-ua amira a sniiiiiuUl.nlr 
Na mais populosa cidade du 

.'ale do Sinos (336 mil luibiluii- 
o), que tem o ( cimo viniado ■f cáwmi üc »Kko. a Sccrcu- j Mumcipulüc Iruiuio. Iram- 
•urte c Segurança icnu aprovar 
ia (. amam üc Vcrcadorc* a cria- 
ão üc uma diretoria dc vigílin- 4 aetea e o fusio mensal dc Hf 
> mil com o aluguel dc um hrii- 
i "Ptcfo. alem dc RS ^ mil com o 
imbuslivcl. O projeto já foi 

.pemado cm primeira votação c 
crá apreciado novamente na 
voxima xtiiana. 
A mnidadc. tal nada "v Operarão Presença, recebeu m/o O., preleito Josc Ainon dos 

<anlM (PDTi para entrar cm ope ..ào 5 dc janeiro de 2(K»4. A -''••a ê uuc jjuardas muiucipaik cali/em desde vôos praveniivmi e o acompanhamcnio dc veicu- 
- cm fusa com o («luopteio \u prmrsvu Uc hcnncão. con- 
jid»' nesta «emana, a emptesu • .uluj fcdra Aeronáutica foi a .nica a apicsenur oforu. Do seu jngai cm lupcuna. no imcnor de ■4.. Paulo, deve pariu ainda esle né» o modelo Schvvcicar 300 CU . u kí.iIc isu.i iIims iripulnn- f»c velocidade dc ale 170 kial» . .i .ipiuLu no iininH ipio pi<K'lto. 

Caremo» operas.'*» em saídas enimda» da cidade, nos «uper- ncrcadws. pontos comerciais, de -s-i n Knpida Milriur mi nu cop- 
ara de criminosos. Mearemos om •ma de edifícios, somo uma 
^au Um um minuto ou um pou- • nui». o ivlicOpicfu pode chepr uuaiuoei luxai nos 230 (|uik'inM • . guadntdo. dc Novo Mamhur- • conta o scciciario municipal -isxcir YKana. i) pr.vjdo t dcscnvolv ido itcsslc nnl. época da última pesquisa dc .iiisCtçio cunlinUtl.i prla (mpíciIu . No Icvantamcmo d» Mcthodu» 

N 

Reforço do céu: o apaielho tem cBoacidadc para duas pessoas 
■ Modelo - o Scm-ocrer MO 08 0 0e a.gudaouttzaiM 
cor wtau «riiurM ao »«. nOuvm a Oo Rn (Viimln Ho SJ 
■ Vdocidado - aaog« 170 Kmb e Ow)» a 'i !.-<»-• h»iVi da uüuda «m vm mru» 
■ ARItude - a mtona é oalüO naUru. 

uflMríocolGirji* 20 mttai do soD pru vcuAraçfo 
■ Custo - o menut« « 3$ 28 mi ^«c« RS S mi desvão ser qaku 

■OcupKão - iam icov para doa tVutoiÉm 

Pesquisa c Auatuoria. 413 ionrad.> n-. de Novo Hamburgo, com idade 
média de 37 anoo. foram eutiw nla do% No quoiiu sobre o principal problema da cidade, 322 dek-s o equivulenie a 33.11% - elegeram a sexuiuiM piiblicii. (i srxmulo nem pior colocado, a lalu dc emprego, leve mi 13,X% dn iiUiç.k-. Tudo o que venha cm prol da «Ogurança, du terra ou do or. se nüo soluciona, ao meno* ameni/a o nosso iraiitionw comenta o 
presidente da ( Amara de Dirigen- tes l.ojisias (CT>I.) do Novo Ham- 
burgo. Miguel Oronulau Kuhn, <liie. aos >X anos. leve o loja dc 
confcocOa assaltada duas vc«* c. «st última, foi ferido com coronhu- das iu cabeça A Kiigudu Militar dupdc de trét 
helicópteros para o poilciamtnln «Io Estado inteiro o que, na opi- nião de Yllanj, c uma frota redu- 

/idu para .uender m liuntemn e B> 
grandes cidades. Em Novo llam- buigu, com o Kfujeio Kresença. o 
helicóptero sobrevoará a cidade 4o horas por mó» Quairo dos 190 guarda, munkipak - que já uiili mm rosóbero calibre 3*. pnioias 3HU c espingardas 12. além de aluar em duplas e com radiotraiu- misMMi» paia ousilus iu vigilán cia das rua» - estão cm ircmamcn- to para aluar como pifc.u. p hj nu nutenção da aeronave. - Fm um dos bcmamcniov. etn novembro, axcbcmo» por ridio a informavóo da fuga dr uma S 10 praia c seguimos atrás. Paramos a 20 mebov de aluíra, os insa do vei- culo. c os lodrôc* o abandonaram correndo Se apavoraram CO ir ema o piloto Luiz Antônio Siho. S« anos ijiip v.u drvdr rilhó 

iraubr 

Comandante da UM local questiona castos 
A oducio de um bclicóptcio ini tolhamento sérro cm Novo 

• amburgo c»U longe do vet con- raso. O chefe do Comando Regional Polictnmcnio Ostensivo (C'K- O) do Vale do Sino», coioncl uir fernando fatias, diz que a •gada Miliioi não foi onsuluula >hrc a viabilidade dc receber pmu devia unidade ocic-i - O que sa e que c«*c (vcltcòpic- ■ vai vnlurviui a vuLute iluav Imi- u por dia. Acho que não adianu. «un RS 33 mil qur n.ui gasliu tui 

A criminalidade 
Oimt «02' 2003' 
HcuWi 1273 1318 Fow 1812 2061 

Varhção 
• 34% 
•13.7* 

■OS«MV«SVllk*V 
•Ml (.MMr aqaM4>M4 

"luguel c no combustível, cru pos- sível comprar duas vialutâA por mis pum a BM fcm um ano. se- riam 24 nova* viatura» um Novu Hamburgo culculu. 

O oficul tem dúvidas quanto ã relação cudobcncfnm do empte go dtáno do helicóptero no p«ru- Rumentn O aviio Ximango í melhor c a» aeronave* da Brigada MiliLu sobrevoam o VWe do Sinos dam- 
menie A única di(*ukUle du Xi mango c que tem de haver uma pivia de pouvo A . niiiHulnladr rvi V3ile do Sinos vinha cm curva as- cendcnle até a melade dc 2002 
Mas não mau este ano Agora. pavMiu a ve ntabili/ar alirma u 
coronel 

insegurança /llmsjonwijoolheiia c magazine 

Dois shoppings da Capital 

têm lojas assaltadas 

Dua» tajas na» dai» principais 
shopping» cenler» da Capital 
foram assaltadas ontem. 
O assalto a uma joalheria se- 

guido «Je —ff dc bomba causou tumulto no Sboppinx Iguakira. I\r vuha da» 1 Ihãílmin, dotv bnrnrm vrvtukvs «un terno 
c gravau entraram u Nuton Ana» e rnoviraram armas o um atenden- 
ie Um terceiro assaiUnlc iciu fi- cado na porta, c um quarto, aguardand.-» cm um carro O funciooãrio foi dominado e lévtgodv a ir ate os lundos. U Ino cokxou mercadoria» equivalente» a quase lodo o estoque da loja cm saco» plástico» c depositou no chio uma caiu dc sapato branca, zntmda com fita crepe c fio» de 
lu& dizendo ser uma bombo. Ao tugir. os bandidos se dividi- ram. deixando o shopping por saí- das d&uma». Paru desamuu a 
bomba, homens do Mrupo de Açóe» Táticas Especiais ((iate) ■svloiain o lotai. Uma loju dc dc- panaroentas ao lado fechou as porus por 10 minutos, tempo iu- ficicntc para a corattlaçln de que u» Kivii um tijolo dentro du comi 

O gerente-gcral do Iguaiemi, Kr liando ZiUe». disse que a estru- tura de segurança di shopping foi acionada e chegou t loja cm 20 segundo», mas não reagiu para cvmr um confronto Naquele mo 

Falta bomba aumiat um l«,olu 
mento. cerco de 3,5 mil pc»toas «Uriam no slmpiúng. A Iujd c o shopping gravaram imagens do iouIhi ii ;isilis|Niiiitiili ramo» para a policia disse. 

Ladrões trancaram 
vítimas no vestiário 

Três assaltante» armado» apro- veitaram paia cnliai na C&\ ilu Praia de Bela» Shopping no mo- mento da descarga de meicodo rios. à 9h peb entrada de serviço. 
Cinco funcionários, entre ele» o motorista do caminhão, foiam us 
pnmcinj» a serem rcixhòoí. O gennle foi forçado a abrir u 
cofre, dc onde foram roubado» cctvu dc KS JU mil cm clicquc» c dinheiro. Outras seis pessoas líi ram irancadu no veiliáno. no» fundo» vU ki(.i A nsenora de tmprenta do Praia dc Belas. Priscila Barreto, dt/ que a ncguranca do shopping chamou a BiijvuLi Militar. Segun do ela, o roubo ocorreu na doca onde apenas a CA A desianega 
mercadoria». 

Policia investiga ataque a agente federal 
Um potxul Icdml kit baleado nu madrugada dc ontem cm ftmo Ale- 

gre A» circunstância» levaram colega» do escrivão Luiz. Fernando Marludo I eivus. SO amn. a (aliir cm um memudo. LciW levou quatro 
uroa no abdómm Ontem i norte, ele estava internado cm estado grave na U n do HolfMal Creao Redentor 

LuU feu atingido com quaao diqiaro* na madrugada, quando uia .Iu um jantar da auuencão do» pohciuo lederan m Avenida Pari. bairro Nivcg- 
aam Segundo Icitímunha». um Eacorl azul escuro transportava iiés |«!> soa», que tenom duparado contra o policial As placa» do vckulo não (oram afixada». Nada foi levado da vitima. A investigação ctti tendo fcrta prU pnpna Mkm Federal (PE), com auxilio da 4* DP A PI" não quis comentar o cato na noite dc ontem Conforme Valacir Marque» üonçalvc-». diretor do Sindicato do» Policial» Federais do RS (SiigiefRS). o* aúrad-m aguar daiom o melliot iiHimenki 

Flfspqieraramflewf oúlnmoaairdaatwiocão di«e Gonçalves 
Nova lei pune trotes ao 190 0 prob|cmj 
Ogotmiadiw (Annumi Kigieto vuncmoiai on- 

tem lei para acabar com a» brincadeira» dc mau foHo coro telefone* de «rocigéncra, como 
o 190. A nova ler prevê que. ao idenlificaf uma chamada como trote, o numero Kja enviado A 
Pólkb CKil. que abort inquérito e o encanu- nhara ao Mnuvlnhi Publico Neste iuki, nlé ou- tubro. 663.016 ickfoncnu» feitos ao 190 foram 
1*10.30/0% do Mal O projeto i dc autoria òo depurado ElUeu Santo* (PTD). F.lc teradila que «km de poupar dinheiro do* cofre» público», a lei deve ampliar o» atendimento* a emergências 

(Xiando há um chamado labo. a viatura da policia *c desloca c pode ceai deixaihii de atender uma verdadeira ocorrência disse Santus ü chclc da Caia Civil, Albeno Oliveira, diz que oi trote» geram um prejuizo de mai* dc RS 50 mil mciMais 

AM outubro, 
663.016 

Motonamea Mo* •o 190 (oram trote» 
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|:iO I Com: /•;k<) iioka > s 
ENXURRADA NA METRÓPOLE 

O» mUriuuUt contar Am nocMcRBS como a chuva Irantlornou 
lua* vidai. Confira o* rala toa: 

M*- «no a# owaro ano* aitfrf ao nvn ,> «mt «UUVW cMtn pnT Jimrai 41 wtr 4inn*'inm una MC«- .Ia a atra.a oor OfMoo 
Oi porra UJ.I f.-.a tmapo Iftr prgut um» viAtoura 0uandO Mata 
rooa a lira AjncaJa ía conafou o rnau pavor Aíau im. iam anfanoar naca cAva.j a oarp»nra.a ia iria- 
«Oirvr'f Ana Pauta DoArir Porto Atoor* 

A\ I /hSAMn M VWM*I W«I .«»* 
f.aaapua Muoca mw* vrnM cJua- 
,10 «/"a^anra Mero am CêCfiMm- ""a Na 1» anoi # r^a prvnara -ar irua íauo». agira a wr /unro oor ranfo 

Mjnana UWi.U Cacliuaniiha 

Dvaru a aMpamauro 3* lêut'* r». «a "oa St\^a Ana. um ejrwor cuiro oua acooraeau -"a um ooifa ao 
mura rrmtni Ao* « um caoo (•ahtedanfro rta «flua no mao ci rua fliiVaola No-a» O »*rv-eo í>*CO tfa CtH 'tfci Aaaaniva PrCwnla mio Nou«* 4v«M Jnn Kahatnunn 

Porto Aiagra 

Al a «oraur a» rua* «to* taivo* SV) ftraj»») a »MM>| aurrv-i Mqa Oa» guartM rnota. ma» ry» »o«M «co 
•ooama» Na Aramca SJo Pacw as .'uü mm Acaram .ntranuritar». a a 
•jua oiMv ->éi a asartama<«oi. A ajua chagara aoi ^oaJNji o* fluam 
w-ia»# amjar ooim araa Saoa»'o< 
M «a «noar o acumuto Pa úo * iu- 
/r-a gua r»"» »a Amiaoo com o ram- JWJ/ Maplunir Partiar 

Porto AJagr# 

C»awci ao aar otwo Sa^aco Tn mo am /Vrn» AWflra. ch" aoUa Oai 
fMftmn N« ilVaM norj o .tNorvmg r^uuAwiu fvn wiir,i (An ÍON. quanOo 
lomacou o ramijear No •íasr.iurmK»- HtHUÍ** 1» wíav parnua»» guri tn am fluaerar um raro iJaiaDoo num ffoi «vratforai. «a ra ia o eaoi no 
oinmo. "aTc-nr no WM.V ora '■> 
npa unowmoo Clao»a Andrla Am» 

FionanOool* - SC 

IO uma OM OOMCOUS I|ue au pi ananwfa»«U um AicarJu raooo íua »aguiir una cai tnrj» oa mona caia sara o ««Mo nio la»a' wnlla a rmti unpdt» com ar riWflai Or.rrio 
loOtano Ciui Alvorada 

1 

S«m nurçil tlíí/iíl, o comofCiontD Mjnno BvninL du AlvoNdj, («»• com o Ooceongcíamcnlo da aoraala 

Clima Temporal de sexla-leiru deixou 
áreas da Regiào Melropolíbina sem luz 

Fíiti de semana 

às escuras 

A i|iirii.i ilr c o rompi- 
menio da cabos dc alia Irmão depois da chuvarada dr MXla- feira deixaram locais da Região .Mcltopulilana »cm energia dé- Irica. Em Canoas, faltou lux cm quase 40 mil ponlos, sevundo a AF^ Sul e, em Alvorada, pelo 
menos 80 famílias Hcaram no escuro nn sihadn e domingo. 

•ilil Niissj Sriiluuj das 
•ratadas.rni Cuiiinis, ficou cem icrgla da» 21h de »<*u-(cira alf as 3h dc «Abado, Ne*»c período, ín uh- li/.uld» um jpsrclho Rcr.idnr. nus que ««jktumi dc lorma prccAhx Sem corv «liuiln (MM aiieinlrt a-mrr>/iKMc, as 

chamada» da Samu cm Canoa» fu- ram cncaminhauUc (ura Pmui Ale gre. lintre da», a do policial militar 

/ \ hospita V./»:rac,ic. 

Sírpo Olvcira da Silva, atingido pelo telhado de um prédio na Rua Cui- llierme ShcHl. qucocolmu morrendo iu (aipiinl N>i buino twAncia VWha, a maioria dac rtMdfiKia» eslava no 
esaini jiixli na «u.tr de •.iIkhIu Em Alvnraida, luiluiim NiihHiié.ti rompimento de coIk-i cauww iram- 
torno para cerca de 20 famílias da Km Campo» Wider Pira piorar a «- tuiflio. parte do» caho» dc aço M furlad* iui noite dc sJbadu 

Ontem, o comemantc Mnnrw» Bc- mnl, 40 o no», cnkulava o» prcjulio» no fire/rr «Ia familui Knr-. «le sorve Ic e catncc luiviuni druiaigrluln - VVhi perder uns R$ ,100 se a Io» 
nlo voltar em algumas horas - te- mu Bcnlni. Nornente no «twdu n Cumpuiihta Fsi^ml d.* Fm-rgia Eleinco (Cttt) 
recebeu nun dr 41») lipi«AfK de nai 

Confira a ntuacào em alguns munidpios ontem à tarda, dois dias depois de emurreda; 
Pono Alegro - flas sotltfia- Çôei do conserto re rede edtrtce Vton noo srerdOos pe« CCCC NO (na! 

ds lardn de oMem O» ano» tewanlo* M cenraniravam prtnopelmenle no ba»o MArm dert* Ceree de «00 Aio- 
donAno» do ÜULU anda lietuduiain C«U meTOd reonnlo geKa e erMac 
dMIUM Cmoes - 6,7 (M casas som srarTa e*rlet 0 nOmoro caiu pare 7 "d à» TOKcoHormesACSSui 5*o Leopoldo - 4.8 ml cosas iem 

radores de Alvorada. Ontem, o ntl- 
mero havia coido para 80. As princi- pais ocorrências foram dc Arvores obre a rede. Segundo o gerente do 
centro de opcroçOc». íítjdp .v-lre. os furtos de cabsn difreultarum a revu- pengto da rede cm olguns locei» atingidos. A previsdoda Ctkk eu re*laJ»elner a invtgu ridliHU nn Al «orada Md a» 2üb «k- «MUem. Em Porto Alegre, alguns bairro» tombem tiveram o fornecimento tn- trrnmqaiki 

W' 

IiivttM Jundw. no burro Hsjitnóooli», virou um no Rui Rfloúbltci. ni CKfade B»>a. ficou tomada pela kjua 

ih.clicrba.com br 

Sai da l/fBfiS ti*** 
JltúOm*. e a ensraru 3o tuc# jj CcnulçJo /usa» a atomda Os>aW 
knaoa oknerefra.jaiapado Sol» poesNe' soe mv aníando ne conffe- mio cede OsvaW ccn sgu* na niei» deda '0«S* Nj go<9»c av" • fito r IUI SutpM um gwangu nJupewvu CjnoUrrfUm 

FiapSdven Porto AJegre 

VMm da M w verta das Jl* 
No do loçmfix rsteva Mo a« 
çtdo "OIONIrpodrtneo» ms* Pedro. «Ato alagado T***, oocoç*' 
prtoMmnUrenenloanceva Pgot» com mjd cem carros em um posto Aguantamw carrwMM noo ptramla Oagum «m cães 4 SIM msto 

AuHano Rocha Porto Alegre 

O mau prato nmdou oxn u herpo 
<4 e meu cano «no pmli ««d 04ole ScNen 

Porto Alegre 

vWtapetaAmrWaArtdmodeCar- vaPc mto tMm remifart» • npr Meo corro «pegoo • «Io pep» mar», rstove «m nwrte mu»*» • mevs (*■> Win OurrohniAipMideaciMv 
d» tam ovo *M> d DnAeli aMstora e ú aUgamenu cada -er tuO«a mau Unna sna de oa» ««s srWDu sm as- rad» de rhodua pots os doem pau* vem pote psia 0$ dreita e «rmj.am um» Ond» 0 o kto 'mom imniuiw do dnoipofi purê # rneme avnk# Wagner de Souxj 

Porto AJ^pe 

fem n*ar de Novo Hamburgo r»a «or» da fempeitade, « ceo c-»i» «ve 
medrtdo Pümo» peta esr/ada owar emPon» ANgrepe*)laçedflr. subira Ceari com rrecNos onde o pono do c*ro ore gume fiawdi peta agu». * >0 lm daspnoiAi brjitn como prwiún. pus» -iw/i e ecOm»>.Anúa Cartes Nermenn Peno Alegre 

ARUalav*e«.n«eeJame To*no aAnSOa fatos, sefranAeimiuemun no tom correnM» e ondas e aengoi 
suas# um medo de atui Atorçaeo volume de Jgaa gue descra da Prara- 
sto AN*s em ovedo a Ndo reéanna derrubar»" mtvos átomos e parede» to» givegene to 9/000 pOdoe LsOoUSarm 

Porto Alegro 

OecMv no idtm» vdo oue sau ama» do SMjedo rmo New Acw oue o avotoMCur Sarukr mu*» e n mceto» rem envo os rwms Itonutoco1 

NMhMSUve 
Rledo Jenawo 
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Polícia > 
policU<*7«rohor«.(om.br 

ZERO UUKA >MÜfNm|»| MARÇO |»0r. 
l4Os lojistas saíram da rua c buscaram o shopping 
por causa da segurança, que eslá omissa" 
Clamlcmtr Banrto Bcmanlo, piesidcmc da Aasotiavdo das Joidlifriiis p ÒpUms do KS 

Porto Alegre Sábado A noite, sele homens r. 
roubaram duas i<Kilherias ao mesmo tempo c1 

Duplo assalto 

assusta clientes 

em shopping 

Doi» iimuliin<«>t em losillwritst tlu Shopping Igtulctm AuaMaram dirnir» e ikituram prcjui/o ile RS 6» mil na noiir d* 
Utvado, cm Knrto Alcgir. .\o fu gi». im Utlrúcs uvaram um caul e uma luncutiana como escudo. Foi o segundo sihado ilr mu hsn a crnlruv de compras na Cs- pilai. A polida suspeita que o* ladrAcs se)am os meamos que atacaram ires unidades do Hourhoii shopping no dia 11. 
Às .MhVnm.setehooni»eiHia- ram »\ia t««u pnnd|sd do Ipu- 
lradio («li. Cintera» dc ogaiama. OtMini lmj.il a IHsiskm Kulfers |ua- txmsor tm » Kolhou Varv«h As 21 KJOmsn. o casal dr lunoisa ifc^ rhmfl. t-lkv». •' I «""»• f Uiu 
Hs»eco, 22 um. poucas a pth sliop- piilR, Iam a uma lusa dr intanAiica pfAonvs 4 valda piumjmI- Ao paua- irm prli srtnnr da RuKtu Àaqml, um«hsçuo. KaUn- UHI (.«aque >«J |J|CU0 surcinda loja grilando ~>U(«ni. ecoou'" lana. iico. («Mima .Ia isolheria. ».■ piaia- 
da poi um cMrs c imiMuada com «msa amu opomada (ura a .aheca Cara lugir. •• UdrJo m.k j...., mj cai Una. csiudarse ch- IVrau. e te*o seiMnnca do «hoçu^ry, eniirgar sua arma tim -gu.«v. KH.ku. <n«lru tuilr». esludaioedr FduntsloFM 
ca.kfndepost otyigadma.ilhar para hauo. nenhum d >\ jnsme «m •eguiu sn oquencnma »«itdor LHamSi o casal como mMos. m m saitanccs eneteram prln estaciona mmtci cm chovu a Acen.ü M*. IV- vanha. Lcarim ainda o rtldgio dr 

O que «. Nad« MariasN *s Rocha Santos. «oeonU do martotMqMSlMW** Iqualom 
Em 2} anuo. evsa t a primeva •ri que ocorre um a.vali! 
nessas praporpVv nunca houve nada temHhante. A» unageru re gnendas pda cikuíco interno Sv nm eMrrgues i RripOi Mddar 

t'- 
\ TA* 

TAX1 

rrr 

OmMM I mm O J«( MXO 1UU1 Iraar p«aau(is •» Ula ■ ua ka pnm Wl iam 

(uMtpK ames dr largar os ins perto dn praao de boacAn Ima&wuccen 
os Uluot machucaika - o ladrto ba- teu com o rrvdiver cm sua Soca •. c (•tAqgx aen arranhAn not pidhu» Doss aneiv sins hnncns e quatro colam, todos em num e dunumes - 0 cqun akmc a RS O md .haom levackrs da .Varpuu numa balsa pre- ta. depois que a prupnctAna da lota hn rendida A («ikai ainda nèo sahe em qiar cnHbçOn fct dadv n nro que u casal dc rcKnt diuc in nus a> Pcuai ames dl açAn se desenmiar na Scarpini. quatro honKns entra- ram na Dwdun Kuikes e mklnam o wgumnva oamculM d* k*. UUv- garan. uma Kaixsuniria a ater o a> Ireca iwuiher pMas - no«akeestí- madodeRI iSmil , crfxadas em uma mctahib arul« cima. Fugvam levando a •unoonina como escuda, 
tia In dmada no rsiacMvamrr ou SeymAs a RM. a quadriu oena ha- pdu num carro wrrmdhic lucahuiki 
depost no bavro Sarank A admino tiasJo do Igualem inform 

Canoas Motorista foi morto com dois 
tiros no sábado durante suposto assalto 

Taxistas protestam 

pela morte de colega 

UAIiUtlli UlU  
Foi cm ilktKM « com filu Sidas nos carro* que cerca dc » usistas dc Canoas fíreram, na manki dc ontem, um protes- to pelas rua* da cidade após o enterro do colega k>»< Valdocir Tigre. M anos. O motorista dr Uai foi morto com dois tiros na nuca durante um suposto assal- to na madtu gadadesAbo do, no bairro 

I x)jistas pedem mais segurança 
l>epoM do. ataques cm scqulrwu no Uhsdn anienor. os a.wli.-v pseo- . opurain o. roalhon». tnire l Jh e ZlhJOmmdodú II.um* ntoioana do Bourbon Mwypng A*», brsul. duas psalheria. no Bourbon Shop pmg Ipsrangs e uma casa de ^jvs... Bourbon CosmUv iieam niubadav A segurança nti deuando a de 

«O*! IN lopsus sursm ds nu e bs»- 

.aram •• ihupiing pu* vm da Kgu- rança. que ali onuua - diese dau demir Barreto Bonardc («e^daoe 
d. Acs.«-sao da. Mheru. c Opsf cas d.> talado do Rn Crande do SuL Naqi k^oU» k reumr irn ccen a Sccntan* 
d* kuoçj r di Segurança para mbnr mais enfnnjr.ixiti. das pafeas cora 
a wguranya den ihcppmgt 

o,;..:,: por eoha dai WHOmm.logi. TV. 1 spos . dupla 1 1 ler embarcado no Santana prefixo 
no ponm em que tose (nhaRuva. ns esquina da Kuj CnoAvio Cotnm- bo com a Avenida GeiUlio Vargas. junio t tsuçao Hnmi di trensuti Seguncki Uuuai que euavam no lo- cal os crtminctaos >i rtarn conhrx.- 

dns dm motonsus e havsam ligado para um skks. peslmdo ura cano • Gnno u uiMa rum ocupado, o* cfcó dosersrn que li k afcuuma- van» do pomo e que peguiarn veiculo t o Tigre, como ei«. 

nximda Ha. biquem saiucwncicv INI ocomu esu rragMu - nphmu Vrgm (Kivnra. 4â ano*, presidente do Sindicalo iku IiusUc dr famas Segundo rie. os 177 Um que aluam na cidade Wra entontando 
muiuvioWmia Sérgio afirma que iodo mCs ocorre pelo menos um roubo ou luno a uusu A crium dos aáryn r dr bmln- res de Tigre bi cxptrsM no ptcacs» •dmmo uw do CnnWrio San- u Amdniix na A^rudi Ferm 
m r pmwmi o ccmio da esdade oN i prrfcnura. ru Rua Ipvangja Oúnioi 
mimrMo dc Kmiiio ocorreu oo cal- sadice onde.«tauiui ptslaam por maic segurança para quem iraKdha 
Anonrcpor bst*^ Viúva do motonsu. a balnra Zu- bsca Araúio Tigre. SS anoc meead» ra da Vda Santo Operário, cm Ca- 
do nunca havu odo acsaludo. ape- sar dos 10 anos trabalhando ao tome. a nuiona detes a noiie Tigre •V>u a muBvr e doéi Hhos. Slap». 20 omc. e luctom ) 1 onm. alera dr muitos imigo. chentet e Uxistai - «MC», induuve. ranuram dmhcUu para pagar as cusus do enterro da 
edega. M que a lamflta oAo dupoc 

Dupla de 
suspeitos 
foi presa 

(•andto Malhos Fernando. I"» 
ara*, e um acMcKcntc dc 17 anoi que mtU o autor dos doii diraaroc 
comrao Uuáta hU Tigre - foram levados t Delegacia dr Policia de Pronto Atendimento dr Canoas « 
asnaados em SogiaMe pelo detega do TVenáj Clrter Mercso hrrori 

Apnar dr ofarrrarenrrac nada ler sido roubado de Tigre, o dckgado deodm autui-lot por laltodraa (rouho rara morar) pie duai raidrc Ikna drlas r a vdemacao dr <gir ra holuve do taiiua ha. iam ud. revi- rados A outra é a rrlaio dn cadrga da illuna Albevio hnf Wdâldr Al- mevda. que. desconfiado da dupla. Mgum Tigre togo após rir ter saldo para larer a carrada - Laia tcMranunha chegou ao lo- cal logo depois do crime r dir ler visto o» doi» »o.peito» taindo do catroruRiaBaraodrCHegipr.ru menor cdocand» a arma ru cinleaa 
- of4cc«i Ihomár. No Ubatte peia manha, quand. 
rato. pcli BM ao Hoipnol Sosoa Se nhora dai Craya*. para namr dr Ir ■Ar* eorpnraM. tamiM imuram ta> chr a dj(4a. Oi PM»do !>• Bufe* dr TtAcu Mfeor qur Irvavim oi bis praoa tvam legnVn per man dr )0 UDUav mrnWara n hnpul No micso da tarde dr Uhada ta- noa* pcTueirrom as nios dr < anuc r a BR-1 IAnr protesto Urpeu.ae dmgiram ao bamo Nerróc endr w- i cm mnraVii ib iiárgi 
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CORREIO DO POVO 
  W>-   SERVIÇOS/POLÍCIA SEGUNÜA-EE 

Seguranças matam ladrão de carro 
Guardas de shoppmg perceberam a ação de assaltante, houve troca de tiros e o h^riirfo r™ 

SEGUNDA-FEIRA. 8 de maio de 1995 - 

preso s-.badc wa»ci WCtWIlOS 
agredir Bor 

s IX .T: íxx,S3C-.Í 
•Hh" de íe'r iwses. A maf 

Cleityn 
descobriu 

au fi- lho ao chegar 
cm casa. as 
I8h. Seguridc 
ela, a crlanca 

'--estava enrola- 
da cm lençóis 
com lieraato- 
mas no "C, jjo Neide Santos 

^ 2r . 

tordas de stopping perceberam a ação de aeealtante, houve troca de tiros e o bandido foi morto 

\ Bebe morre após I segundo a Poii- 
agressão da mãe 
O bebê Ana Malnlerl Oliveira 

Klpper morr.u ontem, no 
111'S, após ter o cn mo Iraturado 
pela mãe, Neide de Oliveira dos 
Santos, 28 anos idoradora no 
bairro Cristo Rei Neide foi presa 
pela 1" Delegacia de folícia e re- 
colhida ontem ao Prestilo Cen- 
iral. O pai. Sj.ineu Lli-pel Be- 
henck. eslava pedindo r.o Con- 
selho Tutelar a guarda da filha, 
0 O funcionário da grefelti-ra de 
Sapucaia Üdmár Pêres de 011- 

35. foi 

Uma tentativa de roubo de vei- 
culo terminou com a morte do 

assallante .Alexandre Zlconelti, sá- 
bado á lardc, no estacionamento do 
Shopping Cenler Igualeml, Por vol- 
ta das I4h30mln, Silvio Paulo dos 
Santos Ribeiro, proprietário do BMW 
placas IRW 0325. de Porto Alegre, 
estacionava o rarro quando foi ren dido pelo criminoso. Silvio Ribeiro 
reagiu e recebeu um llro na mão 
esquerda. Na tentativa dc fuga, Zl 
eoncttl trocou tiros com seguran- 
ças c foi morto com um disparo na 
cabeça. Silvio Ribeiro foi atendido 
no plantão do Hospital Cristo Re- 
dentor c liberado em seguida, 

Dc acordo com testemunhas, Zl- 
ronotll agiu com rapidez e violên- 
cia Apos desferir o llro contra Sfl- 

Rtoeir-.'. o ladrão fez manobras 
para fugir do lotai. Na pressa de sair 
do local, acabou colidindo o BMW 
contra vários vciculos, entre eles um 
Chcvette placas IHA 1048c um Ka- detl placas IBB 9523. 

Os vigias José Fernando de Frei 
ias Louioier c João Lidio Pereira, da 
empresa Rudder Segurança, faziam 
ronda no estarionamenlo do Shop- 
plng Iguatcml Quando ouviram o 
disparo, tentaram frustrar o assal- 
to Houve troca de tiros e Ziconorti 
acabou sendo morto por uma bala 
que lhe atravessou a cabeça. 

im 

cia Civtl, no mes- 
mo dia ele havia 
roubado outra 
BMW, de placas 
IBP (5521, que esta 
recolhida na Dele- 
gacia dc Furto de 
Veículos ÍDFVfi. 

Silvio Ribeiro 
saiu do local sem 
fazer declarações, 
Posteriormente, salientou que já foi 
delegado mas, -jwmwk 
atualmente, traba- BMW eslava no estacionamento de m shocoina 
lha como advogado " e c professor uni- _ ■' 
versltárlo. 

A autentleldade 
da plac-a do carro 
de Sivio Ribeiro ge- rou dúvidas enlre 
os policiais. Inte- 
grantes do II' 
BPM revelaram que 
a placa IBW 0325 
não é do BMW, A 
Policia eonfirmou 
que a placa corres 
ponde a um Pe- 
geoui vermelho 504 Laarao 101 """f" ao 'tocar Um com seguranças 
n'cL^liL,AntÒnl?doPlarlalto que não tem nada de Irregular' Mas gar^"u l"1, nã" soube explicar o porquê da pia ea ser de outro veiculo. 

Tempo 
O 8° Distrito dc Meteóralos 

do Ministério dar 
Agricultura, ernk . ji 
Porto Atcgre, prc-[ -" -J 

vê para hoje 
po parcialmente? ,, 
nublado com pre- ' ' 
domlnàncla dc sol, Oeacla ao amt 
nheccr no Cenlro e Oeste e No 
lê do Estado. Nevoeiros no Lei 
te. A temperatura deve oscilar ei 
Ire 3 0 e 18'C, Os ventos vão si 
prar do Sul, fracos a moderado: 

Temperaturas extremas de or 
tem: na Capital, a mínima regls 
Irada ln| dc 9,2'C r. a máxima ft 
de 18,6'G. Nü Interior, aminim 
de ,5,3'C foi regisfrada em En 
cnizUhada do Sul e a máxima d 
I9"C ocorreu em Bom Jesus 
em S5o Luiz Gonzaga, 
H Lua: crescente. 

   u v.-. wi vi u, (t;ai «uniu uue 
o veiculo "ê licenciado no Detran e 

Loteriae 
B FEDERAL 3.005 A extraçát 
de sábado sorteou: i prOnlo - 
15.322:2°-30.983: Jl-33 325 
45 —55.993: e 5'-04.291. S QUINA 106 - Ninguém acer- 
tou a Quina. A quadra paga R.1 
1.733,40 para 235 pessoas. O ter 
no tem prêmio dc RS 43,01 oara 
12.629 apostadores. Dezena; sor- 
teadas: 20, 21 43,45 c 67.. 
3 SENA 372 — Não houve acer- Urfnrna nrlr»of«rt1 ..   
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E3 CORREIO DO POVO n 
e-maii^rJ, 
Edicop^ Ant&dQ 

CORREIO DO POVO 
PORTO ALEGRE, TERÇArFEIRA, 29 DE SETEMBRO DE ' 

Polícia 

Nosso Colaboiadoi 
Sociedade E. Conill 
De Pilnielia Hiltoi Moinhacli 
Do Leitoi 
Fl.Wio A. Gomes 
Mendes Rihelio 
Panoi ama PolitlcoA. Bui d 
Panoi ama Econômico D. 
Nunes 
Adioaldo Stieck 
Últimas Esportivas 

Matérias 

m Ignácio de Loyola continua sumido 
Polícia carioca nâo tem pistas do filho da socialite Vera Loyola, seqüestrado sábado por 2 homens 

V / ■< T 
j, ![, Policia previne uso de álcool e drogas 

♦ CflPfl 
• POLÍTICA 
♦ GERAL 
• INTERNACIONAL 
• ECONOMIA 
♦ RURAL 
♦ INTERIOR 
• VARIEDADES 
♦ POLICIA 
• ESPORTES 

" 136 feridos em 2 ônibus 

'Acidentes de hoje 

" Mulher ferida e o marido enforcado 

'Soldado é autuado em flagrante 

Correio do Povo 
Podo Alegre - RS - Brasil 

h CORREIO DO POVO n 

Edições Anterio 

CORREIO DO POVO 
PORTO ALEGRE, TERÇA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 1998 

Soldado é autuado em flagrante 

Nosso Colaboiadoi 
Sociedade E. Conill 
De Piimeiia Hiltoi Mombacb 
Do Leitoi 
Flãvio A. Gomes 
Mendes Fdbeiio 
Panoi ama Político A. Bui d 
Panorama Econômico D. 
Nunes 
Adioaldo Stieck 
Últimas Esportivas 

Matérias 

O soldado Jurandir de Oliveira Gonçalves, 36 anos, do 15° Batalhão da Brigada Militar de Canoas, está preso em cela de 
custódia do Batalhão de Operações Especiais, em Porto Alegre. Ele foi autuado em flagrante sábado à noite quando tentava 
furtar o Voyage placas IGZ 5526, do escrivão de Polícia Davi André Costa Silva, da 2a DP. A detenção foi feita pelo 
vigilante Ademar Fontoura da Silva, no estacionamento do Shopping Center Iguatemi, que acionou a BM da Capital Na 
prisão, os policiais descobriram que Gonçalves estava com um Gol branco furtado há 30 dias, duble do carro de placas IHR 
1922, de Marcelo Pereira, cujos documentos foram furtados. 

Correio do Povo 
Porlo Alegre - RS - Brasil 

♦ CAPA 
♦ POLÍTICA 
♦ GERAL 
♦ INTERNACIONAL 
♦ ECONOMIA 
♦ RURAL 
♦ INTERIOR 
♦ VARIEDADES 
♦ POLICIA 
♦ ESPORTES 
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Colunas 

CORREIO DO POVO 
PORTO ALEGRE, SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2000 

Polícia 

Editorial 
Nosso CoI.iIioi.kIoi 
Socleil.KleE, Conlll 
De Pilmeli.i Hlltor Momboch 
Do Leltoi 
Fl.rvio A. Gomes 
Panai .im.i PoliticoA. Bm <1 
Ponoi .uno EconómicoD. 
Nunes 
Útllin.is Es|)oitiv<is 
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0 seqüestro-relâmpago de uma médica de 34 anos e do filho de três, acabou na prisão de um assaltante por soldados do 
1 Io BPM no fim da manhã de ontem em Porto Alegre. O acusado, Marco Antônio de Lima Medeiros, foi fendo no 
abdômen após ameaçar a vitima com uma arma e de tentar, ainda, atirar contra os PMs que o cercavam dentro do Escort 
da refém no estacionamento do Shopping Center Iguatemi, 

O seqüestro começou quando a médica e a criança estavam saindo do apartamento em que moram no bairro Bela Vista. 
Elas foram rendidas por Medeiros, que simulou um pedido de informações antes de apontar a arma. O assaltante dirigiu o 
veículo da médica até o Banco Real da avenida Carlos Gomes, onde conseguiu a liberação de RS 5 mil, após uma 
fracassada tentativa de retirada no caixa eletrônico. 

Medeiros exigiu mais uma retirada de dinheiro. A médica convenceu-o a deixar o filho na casa dos avós paternos, sem 
que a família percebesse. Após a saída dela, a avó desconfiou da atitude e avisou o mando da médica, que chamou a 
PoHcia As buscas foram iniciadas a partir de algumas informações sobre a possível localização da vítima. 

Um cerco foi montado no estacionamento do Iguatemi, após o Escort ser visto no local. O assaltante tentou fazer outro 
saque num caixa eletrônico no shopping, sem êxito. Ao voltar para o carro, ele percebeu a movimentação dos PMs e 
tentou fugir, mas o Escort foi bloqueado pelas viaturas. Acuado pelos policiais que cercavam o veículo, Medeiros 
apontou a arma para a cabeça da médica, que agarrou-se ao revólver. Ele disse então que ia se matar. Neste instante, um 
dos soldados segurou sua arma. Medeiros chegou a apontar para o soldado, que teve de atirar contra ele. No mesmo 
momento, outro PM tirava a refém do carro. 
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Lojas de shoppings são assaltadas 

I lomens bem vestidos e audaciosos roubaram a C&A no Praia de Belas e joalheria Natan no 
Iguatemi 

Duas lojas localizadas em shopping centers da Capital foram atacadas por trios de assaltantes na manhã de ontem. 
Em ambos os assaltos, os ladrões estavam bem vestidos e arquitetaram planos eficientes. 

A primeira ação ocorreu às 9b na filial das lojas C&A do Shopping Praia de Belas. O local ainda não estava aberto 
ao píiblico. Os ladrões, vestindo jaquetas de couro e armados de revólveres imobilizaram seguranças e prenderam 
12 funcionários em banheiros antes de roubar RS 30 mil dos caixas. O assalto foi registrado na 17a DP. A policia 
vai tentar identificar os ladrões a partir do circuito interno de segurança do shopping. 

As I IhIOmin. o assalto à joalheria Natan do Shopping Iguatemi. na zona Norte, deixou lojistas c clientes em 
pânico por causa de uma ameaça de bomba. O roubo ocasionou o isolamento de um andar inteiro do centro de 
compras por pelo menos uma hora. Com enredo de filme policial, o assalto teve como protagonistas três homens 
acima de 30 anos e vestindo ternos. O trio entrou na joalheria dizendo querer comprar correntinhas de ouro para os 
filhos. Ao serem atendidos pelos funcionários, sacaram revólveres e anunciaram o assalto. Os funcionários foram 
trancados cm uma peça da loja. O trio fez uma verdadeira 'limpa' nas prateleiras, levando jóias c relógios cm uma 
sacola. A empresa não informou o valor do prejuízo. 

Na fuga. os assaltantes ainda tiveram tempo de retirar a fila da câmera de vídeo interna e deixar um suposto 
artefato explosivo no estabelecimento. Diante da ameaça de bomba, a maior parte do primeiro andar do shopping 
foi isolado pelo Grupo de Ações Táticas Especiais ((iate), da Brigada Militar. Depois de retirarem o suposto 
artefato de um embrulho de papel e fios elétricos, os PMs se depararam com um tijolo. A ocorrência foi registrada 
na 14a DP e a Delegacia de Roubos, do Deic. assumiu as investigações. Ninguém foi preso ainda. 
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Alagamento atingiu o bairro Santana 

Ruas alagadas, áivores e postes caídos, caos no trânsito, casas inundadas e muros derrubados é o saldo de 
cerca de uma hora de chuva forte que atingiu a Capital na noite de ontem. O diretor-geral da Rede de Estações de 
Climatologia Urbana de Sâo Leopoldo, Eugênio Hackbart, disse que houve queda de granizo. O meteorologista 

acredita que as rajadas de vento tenham chegado a mais de 100km/h em alguns pontos da Capital. 'Porto Alegre foi atingida por um dos 
mais intensos temporais nas últimas décadas.' 

A EPTC contabilizou engarrafamentos, como nas proximidades da Nilo Peçanha, Mariland e 24 de Outubro. Devido à falta de energia 
elétrica em alguns pontos, sinaleiras não funcionaram, como na Padre Cacique, Campos Velho, Sertório, Carlos Gomes e Farrapos. Em 
uma hora e meia, foram mais de cem chamados informando sobre ruas alagadas, postes e árvores caídos, como na Rua da República. 

Em Canoas, o soldado da BM Sérgio Oliveira da Silva ficou gravemente ferido com a queda de uma marquise, na rua Nelson Paim Terra. 
Está no Hospital Cristo Redentor, na Capital. 
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Roubo a joalherias de shopping 

Uma semana depois de joalheiias de três shoppings serem assaltadas na Capital, outros dois estabelecimentos foram alvos de ladrões 
nesse sábado à noite, dessa vez no Shopping Igualemi. Por volta das 21 hSOmin, dois grupos invadiram simultaneamente as lojas e 
renderam seguranças e funcionários. Um casal e a gerente de uma das joalherias foram feitos reféns e soltos no estacionamento do 
shopping. Segundo a BM, foram roubados cerca de R$ 75 mil em jóias e um revólver de um dos seguranças. Há uma semana, outros ItÓs 

) da Capital foram assaltados. 

Em uma das lojas, foi disparado um tiro, mas ninguém ficou ferido. Mais tarde, na zona Norte, foi encontrado o automóvel utilizado pelos 
ladrões. No interior do carro, havia diversos 'miguelilos' (objetos usados para furar pneu). Suspeita-se que seja o mesmo grupo que realizou 
os assaltos no fim de semana anterior 

Segundo o comandante do 11o BPM, tenente coronel Hildebrando Sanfelice, a Polícia está analisando as imagens do circuito interno de 
segurança do Igualemi. 'Certamente, trata-se de um grupo de receptaçâo, pois a jóia é moeda de troca. Precisamos identificar para onde 
essa mercadoria vai', disse. Ele ressalta que a BM trabalha no cruzamento das informações. Nos assaltos anteriores, foram atacadas 

i e uma casa de jogos nos shoppings Bourbons Ipiranga, Country e Assis Brasil, Toda a açlo foi gravada e as filas de vfdeo, 
I BM 
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A MARCA DA AGÊNCIA: 
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MOINHOS DE VENTO – PROSPECTO CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA 
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Atividades Educacionais e Cultural 
Agenda Janeiro, Fevereiro e Março 200 

(Ciclo dc Palestras - Entender para Prevenir ^ 
Viver mais c mdhor é o que todos nós queremos. O Ciclo " fniender para 
Prevenir" aborda temas diversos pata a qualidade de vida, bem-estar e saúdo 
através de palestras interativas com especialistas. 
Atividade Gratuita - Quartas-feiras dasl8has19h 
Temas 

•Dietas da Moda Prós e contras 
•Porque sua cintura é importante? 
•Entendendo alimentos funcionais 
•Climatério: transição para a maturidade 
•Fortalecendo a mulher frente ã osteoporose 
•Driblando a incontinência urinaria para manter a autonomia 
•TPM: mito ou verdade 

Calendário 
Fev Mar 

Curso do Climatério ) 
A mulher, ao lonqo do seu ciclo vital, enfrenta diversas mudanças que influenciam diretamente à sua 
saúde. Para compreender melhor o climatério e o rellexo deste período nas atitudes da mulher, 
organizamos módulos, que propiciam a troca e o auloreconhecimento. para tornar esta transição 
mais suave e segura. 
Segunda a quinta-feira das 17hOOminàs 19h00min 
Valor por módulo RS 50,00 
Módulo I - Entendendo o Climatério: Quais OS sintomas, como 
melhor enfrentá-los e quais as opções de tratamento aluais; 
Doenças Mais Comuns no Climatério: Como identificá-las, preveni-las 
e tratá-las. 
Módulo II - Enfrentando o Climatério: Sensualidade, sexualidade, 
relacionamentos c planos 

Módulo il| - Atividade Física da Mulher Madura; Descubra todos OS 
benefícios que a atividade fiska pode lhe trazer, 
Programa dc Atividade Física da Mulher Madura: Aula experimental. 

Módulo IV - Dieta da Mulher Madura: Descubra a alimentação ideal 
para esta fase. 
Estética no Climatério; As mudanças no corpo e como lidar com elas 
hcchamenlo: Qualidade de Vida e Saúde no Climatério: Revendo 
conceitos e estabelecendo metas; 

Pev 
06 

Fev 
07 

Fev 
08 

Fev 
09 

Mar 
06 

Mar 
07 

Mar 
08 

Mar 
09 

QGrupo ComVivcncia - para a Terceira Idade) 
Oficina com tcrapcuia ocupaaonal e geriatra que proporciona vivôncias. 
reflexões e troca de experiências visando a melhora da saúde fisica. 
mental e emocional. 
Segundas-feiras das 14h00minàs 1Sh30min 
Valor por encontro: RS 50,00 

Fev Mar 
06 
13 
20 
27 

(Oficina*; de Sexualidade para Adolescenles^) 
A adolescência é uma fase do mudanças. Surge um novo corpo, novas idéias, novos comportamentos 
c para tal as oficinas dc sexualidade foram desenvolvidas. Abordando questões pertinentes a 
adolescência de maneira informal e divertida. 
Valor por Oficina; RS 50,00 - Valor Total: RS 150,00 - 3 encontros 
Informe-se sobre as datas das próximas Oficinas pelo telefone (51) 3327.7088 
l" encontro Puberdade: Muitas dúvidas surgem na adolescência. Por isso a olicina foi 
desenvolvida para discutir estas dúvidas de maneira informal, divertida e esclafccedora. 
2" encontro - Prevenção de DSTs: Na adolescência muitas mudanças acontecem. Portanto, a 
oficina dc prevenção dc doenças sexualmente transmissíveis se toma uma aliada para um 
amadurecimento saudável. 
3" encontro -Contracepção: Piogramas especiais de conlracepção para jovens onde os 
mesmos são convidados para conversar, ouvir, debater c aprender sobre a consciência e o respeito 
com o seu corpo. 

3o andar do Shopping Iguatemi tswco w 
Tel.: (51) 3327.7000 - Porto Alegre SAÚDE E BEM-ESTAR . 
www.moinhos.net M»nN."i**ouoiv»» 
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http://email.terra,com.br/cgi-bin/webmail exe 

De: Naile Santos 
Para: anamsoster@terra. com. br 
Data: 15/08/06 15:39 
Assunto: Mestrado 

Texto: 

Prezada Ana, 

Conforme acertamos pessoalmente, fica autorizada por parte do Shopping a realização de 30 
questionários para pesquisa acadêmica sobre Espaços Comunicacionais nas dependências 
deste Shopping , de 21 de agosto a 21 de setembro, em horários livres. 

Contatei já ciom uma das responsáveis pelo Espaço de Saúde e Bem Estar do Hospital 
Moinhos de Vento , Regina 3327-7163. Ela aguarda um contato teu para liberar os questionários 
no local. 

Atenciosamente, 

Naile Santos 
Gerente de Marketing 
Shopping Center Iguatemi Porto Alegre 
Fone 55 51 3131-2006 
Fax 55 51 3131-2011 
http://www. iguatemiportoalegre.com. br 

Esta mensagem é para uso exclusivo do destinatário Pode conter informações 
confidenciais, de propriedade reservada ou legalmente protegidas. Erros ou 
falhas de transmissão não implicam perda ou renúncia dessa confidencialidade ou 
do segredo profissional. Se você receber esta mensagem por engano, favor 
apagá-la imediatamente, assim como todas as cópias geradas em sua caixa postal 
ou computador; e notifique o remetente 
O GRUPO JEREISSATI e cada uma das suas unidades se reservam o direito de 
monitorar todas as comunicações em suas redes. 

Esta mensagem foi verificada pelo E-mail Protegido Terra. 
Scan engine: McAfee VirusScan / Atualizado em 15/08/2006 / Versão: 4.4.00/4830 
Proteja o seu e-mail Terra: http://mail.terra.com.br/ 
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-CONHEÇA PRIMEIRO OUEM VOCÊ É 
DEPOIS. ADORNE-SE DE ACORDO 
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I GUATEM I 

COMEÇAR DE ONDE? EU DIRIA DO PRINCIPIO 
SSENCIAL PODE SEfJ VISlVEL AOS OLHOS, 

COSTANZA AASCOLATO ItOOOl 


