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COMERCIAL 

SANTANA
Rua Santana 872
3715-2212

Rua 7 de Setembro, 36 ao 
lado da Imobel - 3719-6310

PPromoções romoções   para  para  esta esta 
 segunda  e  terça  nestas segunda  e  terça  nestas  lojas  lojas

Aceitamos ticket da Prefeitura

e One Card

Frango Extra cong. kg

2,98
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Queijo Princesul
fatiado kg

12,90

Peito de frango
extra cong. kg

3,98

Cebola kg

0,88

Batata doce kg

0,78

Filé Peixe Merluza kg 

9,90

Presunto Dália
fatiado kg

7,80
Salsicha Excelsior kg

2,79

Iogurte Batavo polpa 600g

1,97

Margarina Doriana 
cremosa 500g

2,28

Mistura p/bolo 
Fleischmann 450g

1,88

Biscoito 
Rede Super 400g

1,49

Massa c/ovos
Rede Super 500g

1,49
Papel Hig. 

Rede Super 
30m c/4 

1,19

E muita mais ofertas
de encarte

Empanado frango 
Frimesa 100g

0,55

Farinha Trigo Dona 
Geny 5 kg

3,99

São Paulo – O Ministério da 
Saúde confirmou ontem mais 
um caso de influenza A(H1N1), 
a chamada gripe suína, elevan-
do para 36 o número de regis-
tros no Brasil. Desde a última 
segunda-feira, o total de casos 
subiu 80% no País – eram 20 
registros –, mas a pasta destaca 
que não há surto ou epidemia. 
Os pacientes brasileiros con-
traíram a doença de pessoas 
que vieram de países com alta 
circulação do vírus. Todos, até 
agora, tiveram sintomas consi-
derados suaves.

O novo caso é de uma pessoa 
do Rio de Janeiro que apresen-
tou os sintomas após retornar 
de uma viagem ao Canadá, 
um dos países mais afetados 
pela doença, considerado área 
de transmissão sustentável 

do vírus, assim como Estados 
Unidos e México. Também o 
Estado de Vitória, na Austrália, 
ingressou no mapa de áreas 
com transmissão sustentável.

No Chile, foi registrada nes-
te domingo a segunda morte 
no país e da América Latina. 
O nome da vítima não foi di-
vulgado, mas trata-se de um 
homem de 56 anos, morador da 
província de Osorno, na região 
central.

O anúncio foi dado pelo 
Ministro da Saúde do Chile, 
Bernardo Martorell. O ministro 
informou ainda que o homem 
sofria de problemas respirató-
rios. O Chile já tem confirmado 
890 casos da doença.

MONITORAMENTO 
Segundo o Ministério da 

Saúde, o paciente do Rio foi 
tratado, passa bem e está em 
isolamento familiar. As pessoas 
que tiveram contato com ele 
estão sendo monitoradas.

O número de casos suspeitos 
no Brasil também aumentou 
de 35 para 45. As amostras 
das secreções desses pacientes 
já foram encaminhadas para 
análises laboratoriais.

São Paulo é o Estado com 
maior número de contamina-
dos no País – com 15 pacientes. 
Em seguida vêm o Rio, com 
nove registros; Santa Catari-
na, com cinco; Mato Grosso, 
dois; Tocantins, três; Minas 
Gerais, um e Rio Grande do 
Sul, um. Do total, nove foram 
em decorrência de transmissão 
autóctone (registrada dentro do 
País).(AE)

O editor da Editora Gazeta San-
ta Cruz, Romar Rudolfo Beling, 
será agraciado hoje à noite com 
o título honorífico Agudense Bri-
lhante, em iniciativa da Câmara 
de Vereadores de Agudo. Essa 
distinção está sendo criada em 
2009 pelo Legislativo do muni-
cípio, dentro das comemorações 
alusivas ao cinquentenário de 
instalação da Câmara. Beling, 39 
anos, torna-se, assim, o primeiro 
agudense a receber essa homena-
gem, em menção a sua trajetória 
pessoal e profissional.

Graduado em Letras, com 
especialização em Literatura e 
mestrado em Letras – Leitura e 
Cognição pela Unisc, Romar é 
jornalista, professor e escritor. 
Integra a equipe de jornalismo 
da Gazeta Grupo de Comunicações 
há mais de 21 anos. Atualmente 
coordena os trabalhos da Editora 
Gazeta, especializada em anuários 
de agronegócio e em publicações 
de perfil gráfico diferenciado, 
função que implica em viagens 
para as mais diversas regiões 
do País. 

A sessão solene de outorga 
do título honorífico começa às 
20 horas, no Plenário Vox Populi 
da Câmara de Vereadores de 
Agudo, seguida de jantar espe-
cial na Churrascaria Schuller. A 
atividade integra a 6ª Semana Le-
gislativa do município, que ainda 
prevê sessão solene e jantar em 
homenagem aos ex-vereadores, 
no Clube Centenário, quarta-
feira, a partir das 19 horas.

Casos confirmados de gripe 
suína sobem para 36 no País
SAÚDE > NOVO REGISTRO É DE UMA PESSOA QUE MORA NO RIO DE JANEIRO

Para marcar a passagem do 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
na última sexta-feira, um grupo 
de 48 estudantes das escolas 
Afonso Rabuske e Estado de Goi-
ás fez o plantio de cerca de 1,2 mil 
árvores de diferentes espécies. A 
ação contou com o apoio da Uni-
versidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc) e do Comitê Pardo.

A atividade foi realizada na 
captação de água do Lago Dou-
rado, em Santa Cruz do Sul. Os 
objetivos foram contribuir para 
a regeneração da área impac-
tada na época da construção 
da barragem e estruturar uma 
floresta para atividades didático-
pedagógicas. Assim, no futuro, 
o local servirá como sala de aula 
para as escolas da região.

Os trabalhos foram coordena-
dos pelo Diretório Acadêmico do 
Curso de Ciências Biológicas e 
pelo professor do Departamento 

de Biologia e Farmácia da Unisc, 
Jair Putzke. Depois de uma breve 
explanação, pelo professor, sobre 
a importância do Dia Mundial 

do Meio Ambiente, os alunos vi-
sitaram a barragem. Em seguida 
utilizaram uma canoa para fazer 
a travessia do Rio Pardinho.

Alunos plantam árvores perto do Lago
AMBIENTE

LOCAL revitalizado também servirá, no futuro, para aulas sobre o ambiente

São Paulo – O valor somado 
das empresas que têm ações na 
Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa) já voltou ao nível em 
que se encontrava no fim de 
agosto, antes, portanto, do apro-
fundamento da crise global, em 
15 de setembro, com a quebra do 
banco Lehman Brothers. Desde o 
pior momento desse período, em 
outubro, o valor de mercado da 
bolsa cresceu R$ 460 bilhões.

Quase 70% do montante foi 
conseguido nos últimos dois 
meses, quando uma onda de 
otimismo trouxe de volta ao País 
o investidor estrangeiro. O ritmo 

acelerado, no entanto, acendeu 
um sinal de alerta entre os ana-
listas, que temem o risco de uma 
nova bolha.

Levantamento da empresa de 
informações financeiras Econo-
mática mostra que, na sexta-feira 
passada, o valor de mercado da 
bolsa paulista atingiu R$ 1,7 tri-
lhão – nível semelhante ao do fim 
de agosto. A retomada começou a 
ser desenhada com robustez em 
abril, quando o valor das empre-
sas listadas na bolsa estava em R$ 
1,3 trilhão.

Efeito disso foi uma valoriza-
ção de 42,05% do Ibovespa em 

2009 – bem acima dos índices 
americanos e europeus. Sem o 
risco de quebradeira do sistema 
financeiro, os investidores saíram 
à caça de aplicações.(AE)

Bovespa recupera nível exibido antes da crise econômica mundial

EDITORA GAZETA

Editor recebe 
homenagem 
em Agudo

ROMAR: primeiro a ser destacado
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