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INDICADORES
Índice Dia ÍndiceOuro

Preço do grama R$ 55,000

Dia 22/10

Dólar Compra R$ Venda R$
Dólar comercial - 22/10 2,378 2,380
Turismo - 22/10 2,250 2,510
Euro Turismo - 22/10 2,890 3,220

Correção da Poupança
Dia

20/10 0,6381%

21/10 0,6681%

22/10 0,7015%

23/10 0,7031%

24/10 0,7079%

25/10 0,6973%

Obs: Segundo norma do
Banco Central, os
rendimentos dos dias 29,
30, 31 correspondem ao
dia 1º do mês
subseqüente.

ELEIÇÃO | Pesquisa do DataTempo/CP2 mostra Custódio em 1º

Nova pesquisa Ibope
será divulgada hoje

Será divulgada hoje a
última pesquisa de inten-
ções de votos do Ibope/TV
Panorama sobre a eleição
majoritária de Juiz de Fora.
Este será o quinto levan-
tamento realizado pelo ins-
tituto na cidade desde o iní-
cio da campanha eleitoral.
No primeiro turno, foram
publicadas três pesquisas.
Na semana passada, o Ibope
divulgou o primeiro levan-
tamento referente ao segun-
do turno, que apontou Mar-
garida Salomão (PT) com
46% das intenções de voto e
Custódio Mattos (PSDB)
com 41%. Como a margem
de erro é de 4 pontos per-
centuais para mais ou para
menos, os dois apareciam
virtualmente empatados.

D ATAT E M P O

A indefinição também foi
constatada no resultado da
pesquisa estimulada do Ins-

tituto DataTempo/CP2, pu-
blicada ontem pelo Jornal
“O Tempo”. No entanto, é
possível observar uma mu-
dança na posição dos can-
didatos. Dessa vez, o tucano
aparece na frente com
46,38% das intenções de vo-
to, enquanto Margarida Sa-
lomão (PT) está com 39,97%.
Segundo o instituto, a mar-
gem de erro da pesquisa é de
4,1% para mais ou menos.

Ainda, de acordo com
os dados levantados com
606 pessoas entre os dias 17
e 19 de outubro, 8,22% dos
eleitores permanecem in-
decisos, não sabem em
quem votar ou não respon-
deram o questionário. Mais
de 4% dos entrevistados
anulariam seu voto caso a
eleição fosse no dia da pes-
quisa e 0,99% votaria em
branco. A pesquisa foi re-
gistrada na Justiça Eleitoral
sob o número 688/2008.

COMENTÁRIOS

Custódio comemorou o
resultado, mas sem mudar
o discurso feito nos comen-
tários das outras pesquisas.

— Quando o instituto é
confiável, acredito que sua
pesquisa seja o retrato fiel
daquele momento. A dife-
rença em relação ao pri-
meiro turno é que agora o
voto é mais comparativo.
Acho que o resultado é re-
flexo das propostas feitas
por minha campanha.

Já os petistas contestam
o resultado por não con-
siderar o instituto confiável.

— A pesquisa é uma
tentativa desesperada do
outro grupo para amenizar
o impacto do anúncio do
apoio de Tarcísio Delgado
— comenta o assessor de
imprensa da campanha de
Margarida, Márcio Guerra.

UFJF | Alunos apresentam trabalhos em concurso

80kg em cima de
ponte de palitos

EM BOATE NO MARIANO PROCÓPIO

MULHER TOMA ‘VASSOURADA’

Uma jovem, de 22 anos, teve ferimentos nas nádegas,
pescoço e cabeça depois de ser agredida com uma vas-
soura pelo seu ex-patrão. O fato aconteceu em uma casa
noturna do Bairro Mariano Procópio. M. M. Q. relatou
que estava na boate onde trabalhava e o proprietário do
estabelecimento ficou irritado quando a viu. Segundo ela,
a agressão aconteceu porque o ex-patrão não aceita o
fato de a vítima ter ido trabalhar em outra casa noturna.
O caso será investigado pela Polícia Civil.

Dezessete equipes forma-
das por alunos dos cursos de
Engenharia Civil e Arquite-
tura da Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF) par-
ticiparam do IV Concurso de
Estruturas, organizado pela
Faculdade de Engenharia, cu-
jo tema envolveu a constru-
ção de pontes confecciona-
das somente com palitos de
picolé e cola. A competição
teve como objetivo fazer com
que os acadêmicos colocas-
sem em prática ensinamentos
das disciplinas de Mecânica,
Análise de Materiais e Resis-
tência, além de incentivar o
trabalho em equipe e a cria-
tividade dos participantes.

Ontem pela manhã, os
trabalhos foram avaliados
por funcionários e profes-
sores de Arquitetura com
base em três quesitos: beleza
arquitetônica, exatidão do
projeto e eficiência.

À tarde teve início a se-
gunda etapa do concurso,
com o rompimento das pon-
tes. Conforme as regras, a re-
sistência máxima da constru-
ção deveria ser 80kg e aquela
que se rompesse com peso
mais próximo ao limite im-
posto ficaria mais bem pon-
tuada. Ao final, a equipe que
obtivesse a maior nota no so-
matório geral sairia campeã.
As mais bem pontuadas por
quesito ganharam medalhas.

� Pontes foram construídas com palitos de picolé e cola

JOÃO SCHUBERT

NO PARQUE DAS TORRES

SERVENTE É AGREDIDO

Um servente foi agredido com uma lata
de cerveja e teve sua residência apedrejada
por um vizinho, no Parque das Torres.

Segundo o BO, V. M. L., 32 anos, pro-
curou a PM aparentando estar embriagado.
Ele apresentava corte na orelha esquerda e
afirmou que se feriu quando a lata foi ar-
remessada em sua direção.

Na seqüência, o autor, acompanhado
de outros desconhecidos, foi até a casa de
J., quebrou um portão e atirou pedras nas
janelas, cujos vidros foram danificados. Os
autores não foram localizados.

NO CENTRO

ASSALTO NA MADRUGADA

Uma balconista, de 22 anos, teve R$
200 roubados, enquanto andava, de ma-
drugada, próximo ao cruzamento da Ave-
nida Getúlio Vargas com a Rua Batista de
Oliveira, no Centro.

O furto foi registrado pela Polícia Mi-
litar (PM) por volta de 1h de ontem. Ela
contou que um homem aproximou-se dela
e puxou sua bolsa, fugindo em seguida.
Além do dinheiro, a bolsa continha uni-
forme, blusa, celular e chaves.

A PM realizou rastreamento, mas ne-
nhum suspeito foi localizado.


