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)MENAGEM
A Associação dos Magistrados
iros—AMAGIS homenageou a

mnbléia Legislativa, na última
ia-feira, com um jantar de con-
inizaço na sede social da enti-

Na ocasião, o presidente da
nbIéia, deputado José Ferraz, e
embargador Paulo Medina, pre-
te da AMAGIS, reafirmaram o
o de estreitar o relacionamento
OS poderes Legislativo e Judi-
Também participaram do jan-

25

ordem do dia
É a regimental.

1ifleI
)LETIVA

b Utado federal Osmanio Pereira
em entrevista coletiva na Sala de

a, defendeu-se das acusações de
çento nos fatos investigados pela

Corrupção O deputado disse que
Citado nominalmente nos documen-

'Ufltrados na residência de um diretor

da construtora Odebrecht, mas que seu nome
foi deduzido de rabiscos em um papel.

Osmânio Pereira afirmou que alguns par-
lamentares agem como xerifes e, ao nivelarem
marginais e parlamentares sérios, colocam
em risco o funcionamento da CPI, favorendo
interesses das empreiteiras e a volta da dita-
dura. O parlamentar colocou-se ao dispor da

CPI para que seu patrimônio seja investiga-
doe declarou, ainda, que já pediu a quebra
de sigilo bancário e fiscal para comprovar
sua inocência.

Acompanharam a entrevista os deputa-
dos Antônio Pinheiro e Francisco Ramalho,
do PSDB, e o deputado José Laviola
(PMDB).
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Vela
O Sombra voltou - PC diz que ecu dinheiro cara
a campanfla de Itamar. E Calor conta como foi
A vota de Paulo Cesar Farras ao Brasil ressuscita
o fantasma eu lraaçac entre Coilor e seu enruo
vice-oresidente. itamar Franco. As cecraraçces cc
PC ainda no avião a caminno co Erasu socre o
financiamento da camoanna em Minas Gerais ja
provocaram reações no Planado. Itamar afirmou
em nota oficiai q ue não foi tesoureiro de camoanna,
portanto não posso ocntirrnar quanto teria seio

enviado para a campansa presidencial em Minas
ou qualquer outro Estado da federação' , A resposta
a acusação ainda não formulada causou surpresa
e embaraço nos meios oclks. O envolvimento de
Itamar com o esquema cie financiamento cc PC é
assunto em Brasilia há meses. itamar negou, em
resposta direta ao senador José Paulo Elsol. que
exista qualquer cheque de PC para sua campanha.

Isto b	 -
Bomba e bordo - No avião, loto E reg istra o
momento da prisão oriciai de PC Farias, um 'araui-
j que oode orocuzir novos escándaus
Saboreanco uiscue 17 u-cs e onamoanne °suro
Cesar Farias percorreu os 5 rr,i aurrõmerros ecu o
secaravam de uma ceia no Erasn. Sua cnisao em
Bangcoc. capital da Tailândia. teve lances inusita-
dos. como a cassação de seu passacorte. Ainda
no avião prometeu reverter o Jogo que atualmente

nce contra ele. Perguntado soare a camoanfla
de Itamar Franco, desconversou, mas disser 'Nin-
guém se elege com vento: é preciso dinheiro'. Seu
desembarque no Brasil teve até colete à prova de
bala, em um sinal claro ca bomba-reiccio poifica
armada com a volta de PC. Apesar de PC ter eco
um dos homens mais procurados do Pais. nem
todos os que diziam procurá-lo parecemfelizes em
encontrá-lo,

2	 ASSEMBLÉIA INFORMA	 SEG

PROGRAMAÇÃO DO ASSEMBLÉIA
INFORMA PARA O DIA 6112193 -
SEGUNDA-FEIRA
Atenção: a partir de hoje, o Programa de TV "Assembléia
Informa "estará sendo distri buído para mais três emissoras
do interior: TVRegional de Uberaba (Rede Manchete), TV
Tiradentes de Juiz de Fora (Rede Bandeirantes) e TV
Paranalba de Uberlândia (Rede Bandeirantes). Observe os
horários de veiculação na lista de emissoras do interior.

EMISSORAS DE TV - CAPITAL

(Globo 12h58min; Alterosa 13h10mjn; Record
18h30min; Manchete 19h5min; Bandeirantes
19h15mjn e TV Minas 22h30min)
Tema: ÉTICA NA POLÍTICA
Resumo: Numa saudável reação às denúncias das
últimas semanas sobre irregularidades no uso de
subvenções sociais, envolvendo deputados,

a Assembléia tem adotado uma série de medidas
para aperfeiçoar o comportamento ético do
parlamento mineiro.

Entrevistas: dep. Baldonedo Napoleão (PSDB);
Nara Glinda Ferraz, presidente da ASFAS
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo
Uberlândia 12h58min; TV Sul de Minas
Varginha 12h54min; TV Leste Governador
Valadares 12h54min; TV Montes Claros
12h54min; TV Pontal Ituiutaba 12h54min; TV
Jaguara Araxá 12h54min); TV Regional
Uberaba 12h, TV Paranaíba Uberlândia
18h50min e TV Tiradentes Juiz de Fora

1 Sh5Omin)

Tema: CASO ELISA ALVES
Resumo: A Procuradoria Geral de Justiça
concluiu a investigação das denúncias contra

adeputada Elisa Alves e entregou seu relatório
presidente. Uma reunião da Comissão Especial
com o corregedor da Assembléia indicou os
próximos passos a serem dados.
Entrevistas: Castelar Modesto Guimarães
procurador-geral de Justiça; trecho de
pronunciamento da tribuna da dep. Elisa Alves;
dep. Agotinho Patrús

EMISSORAS DE RÁDIO

(Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) 11h40min; Antena-
1 (FM) 7 horas; Atalaia (AM) 20 horas; Bil
(FM) 7horas; Capital (AM) 18h55min; Cidade
(FM) 20h30min; Cultura (AM) 21 horas; Dei
Rey (FM) 8 horas; Extra (FM) 7 horas; Globo
(AM) 19 horas; Guarani (AM) 9horas; Guarani
(FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas;
Inconfidência (AM) 12h30min; Transamérica
(FM) 7 horas e Líder (FM) 20 horas)

Tema: SUBVENÇÃO EM DEBATE 1H
Resumo Realizamos uma ampla cobertura do
debate sobre subvenção e verbas públicas, com a
participação de cerca de 600 entidades.
Entrevistas: Ederson dos Santos, representante
da Associação Vera Cruz; Paulo Neves de Carvalho,
coordenador do debate
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ACONTECE
NESTA SEGUNDA

CoUor no Supremo	 Suporte Tecnológico
O Su p remo Triounai Federal STFr uoa. a	Consultorla.nsrtrr cas 1 id -'ancacc cc nenurança rr.- 1	

Xerox.- Unia SoluçãoXr-'aio passado. Dura reaver w 
U omenteow	 P0d05 de alta tecnologia.nicots cassaccu ceia Se naco,

nos ii ministros cc STF nevem camcioar cc	 a todas as eWas do
urgamento. OS Outros três se ceciararam Im- procc3umto de cima da sua
cedidos. Leia na Política	 emFeea. aXeexaseegura
Defesa de PC	 assiitciicr.ortee
Jsaavogaacs cc Paulo César Farias, Naccr
Euihàes e DAlemoeri jaccouc, começam a Xerox. As melhores soltruçi3es
definir a estrate g ia cc celesa cara tentar todo
livra-lo da orisão creventiva decretada ceia	n.	v.ment Con'eny.
STF e ceia lo n Vara ou ustiça Federal cc	 _.	..	,_
Erasilia. um aos recursos ceve ser um ccci-	 0,2 00- co cc haoeas-corous. O ministro lImar uai-
vao. do STF. cecrae cuais as re g anas a cue

tem direito na crisao, Mais ntormaçces	3entraiza. a partir cas 11h o Ieiiao cie orivan-
na Política	 zaçáo da Petrocuimica uniao PGU(.

• Escândalo da Delfim	-	í Orçamento da União
Os ex-ministros Delfim Neto e Ernani Gaiveas	O presidente Itamar F ranco recece o proleto
podem ser ccnoenaoos a reDor aos corres ou-	do Orçamento da União cara 1994, aue será
biioos cerca cc CRS 58 bilháes valores cc	levado pelo ministro co Planeiamento, Alexis
983) por autorizarem necociacão entre o ex-	SteaanenKo.

tinto BNH e a Delfim Credito Imoovraro no vaiar	Exibição de tênisce USS 350 milhões, Os dois foram nae-	A tenista alemã Stei Ent número 1 o sn-cos em cnmerrri insTânco	 1 munoral	... -i rrcunai heÇidfla recerai.	 35 arnannaa ou roncou uana Novotna.recursos apresentados por eles.	 número d do rankin9. As duas farão uma patroa
• CPI do Orçamento	 de exibição amanha no Ginásio do ibiracuera.

Ailton Reis, diretor da consrutora Norberto 1 Clínica de basqueteOdebrecnt, de poe as 15h na CPI do Orçarnen-	O coador de basaue:c norte-americano:o	or em SUs Os3	•da	 eemAooui-aooar, 5/.0150 co-, os Ancreiesacreenceu 18 caixas com 000umentos e no	Lakers, luz clinica cara tecnicos e oivôsdisquetes Que mostram a ii g açao cc ooiiticos	(10h30) e aoresenf ação (15h) no ginasio docom a empresa.	 lbirapuera (SP). Jabbar, o maior cestinha caJ Leilão da PQU	 históna da NBA, veio a São Paulo oromover
A Bolsa de Valores ao Rio de janeiro iBVRJ1	um torneio entre escolas.

Coilor sai do silêncio e ataca Itamar	 INDICADORES

Jornal do Commércio - PE	 Comercial	 Paralelo	 Turismo
02112	242,355 (c)	242.300 (v)	241.50 (c) 243.00 (v)	233.00 (a) 24000 (v)

Coilor diz que Itamar recebeu dinheiro de PC	03112	245,010(c)	245 010 (V)	240.00 (a) 249.00 (v)	230.50 (a) 24450(v)
03/12 Cotaçào no Rio cc Janeiro	24000 (c) 249.00 (a)	23000 (ci 24500 (v)
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MANCHETES
O Estado de S. Paulo	OESP
J PC oeu diflfleO a taMai 0.2

Simcn rei ceresa e neaa iaapoes

orirtfliafls éCClê e emoata

Jornal da Tarde	 JT
Odiar envove itamar

Palmaras tinalista. Corintrirans. cirroil

Folha de S. Paulo	FSP
Verba para Itamar sera investigada

STF decide-sare se Colior occera voitar a
poiitioa

Diminuem onances CIO Ccrinthians

Jornal do Brasil	 JB
Odiar defence PC de ato

Brasil bate o reccrce mundial co 4x100

Traficante nega ter seQuestrado os cais
meninos

O Globo	 OG
Coilor diz Que Itamar negociava com PC

Presas por fraude no INSS estao a um
passo da liberdade

.a nana mais:_̀ 	COE e
fundão

Correio Braziliense DF
CPI vai a cam p o recria cerco a
empreiteiras

Zero Hora - RS
Coilor tenta um novo tru q ue com ataque a
Itamar

O Popular - GO
Coilor liga Itamar a esquema PC

Gazeta do Povo - PR
Cofiar acusa Itamar e pode influenciar
decisão

A Tarde - BA
Lei do gatilho impera em Paulo Afonso

A Notícia - SC



NEWSPape r
HOJE NOS JORNAIS

OESP -.IT - PSP- OM -iS .00
1U PC) A 0ETftcoDE 5 PAULO

FCON (JMIA
FHC anuncia plano

ministro ca Fazenda, Fernanco Hennaue
arcoso, anuncia Oficialmente amanná seu

.oano económico. Otimista. eie ia raia q ue a
nflaao oneq ara a 3 ou 4l'mensais no
secundo semestre de 94, A criação ca Unidade
ce Referência UR). que Tuturamente substituirá
o cruzeiro real, é um dos principais contos ao
nlaro Ceverá ser orocoslc um xe nas
cesoesas ca orcem ae uSS 22,1 nr.oes cara o
Orçamento ce 1994, atingindo princioaimente
custeio e investimentos, (OESP B4IJT 1 e
-2SP -410C 7)
Pessimismo x otimismo

ano FHC2 divide a ocrniáo aos
vcrcmsas, Paia aiauns aue nunca
comancaram a economia, mas aoornoannarn ce
perto os cl cificilmente o ciano vai cassar
no Conaresso co terma integ rai. Um dos
emores e Que sea acrovado somente a parte
co Ul á, porém, quem cetenca o ciano. E o
caso do ex-ministro da Fazenda. Luiz Carlos
Bresser Pereira, cara auem o governo cria, com
as novas meaidas,'condições praticas cara
uma aoiareaçao sem que haia niperintiação'.
(G/eise de Castro - OESP 841JT 1 e 12
Trabalhador prejudicado
Caso o governo adote o critério de reajuste dos
salários celo seu valor médio em determinado
penedo, no momento da conversão para a
moeda-indica, os tracaíhacores coaerào ser
novamente p reudicados. De acorco com o
rcssor	rn a!ematica tlnnncera _--se

Vieira Soorinno, a principal consequência e que
a média se transformará em pico, ou seja, o
imite máximo a que os salários poderão
ascender. Com isso, segundo o especialista, as
perdas nunca seriam recuceradas. (Gleise de
Castro— OESP 1 e SI e 83)
Mais aumentos
Os comoustíveis ficarão mais caros esta
semana. O reajuste em estudo no
Departamento Nacional de Combustíveis é de
cerca de 5. sendo aue o úimc aumento
meaio. co 1l.6. vigorou a partir de 24 de

MERCADO FINANCEIRO
Nada de novo no front

Esta e a semana decisiva para o piano econômico ça-feira. E tida como certa a adoção de uma
do governo. O mercado não espera medidas re- âncora cambial. Do lado das empresas, o espe-
tumbantes. q ue mociticuem as recras das aplica- rado é o novo indexador, que no futuro deverá

es financeiras. tanto coe os cancos e os investi- ier o único os economia, se 'coiar', As aciica-
acres em gerai estão traoalhanao normalmente. O çóes Inanceiras ja ceverão estar convivendo
cenário político parece preocupar mais do com um IOF maior a partir de hoje. Esse aumen-
que as medidas que o ministro Fernando to, porém. já está incorporado nas taxas rins
Henrique Cardoso deve anunciar nesta ter- CDBs comercializados p e los bancos, 1 al em 30 das aos oreços de 2ô bens e_	seriçns osnrebvos e de 11 preços e taitas c&J

INTERNACIONAL
Venezuela	 itália: Roma. Nácoles. Veneza, Gênova e	ColômbiaProeçào divulgada ontem pela rede de 'i -v	'íneste. Ao todo foram eleitos os prefeitos de	A familia do narcotraticante Rabio EsoobarVenevieión indica que os venezuelanos	129 cidades e agora o PDS considera-se o	afirmou cue ele se matou com um tiro naelegeram pela segunda vez Rafael Caldera	principal partido do pais. (QESPAI I/JT 1 e	cabeça para não ser capturado. A afirmaçãopresidente do pais. A pesquisa mostra que	15/FSP2-ô/JB 1 e 710l9 1 e 15)	

oontradz a versão oficial. "Ele não lhes deu OCaldera, apoiado por uma coligação de 17	Israelpequenos partidos. obteve 29.5%	 prazer de o matarem ou capturarem". afirmou ados votos	Um guerrilheiro da Jihad Islâmica, grupo	mãe de Escobar, Hermilda. (oEsp AlcvJT t econtra 22.9% dados ao social-demoo'ata	fundamentalista palestino contrário ao acordo deClaudio Fermin. A eleição transcorreu em clima	paz com Israel, atacou um ônibus perto de	151FSP2-ô/J85012 14)de tranq uilidade, apesar dos rumores de golpe e	'íel-Avrv ontem e matou um reservista do	Rússsiatemeres de incidentes raves. (QESP 1 e Exército israelense. Em seguida, o guerrilheiro	As eleições para o novo Parlamento eA 1O/JT ISIFSP 1 e 241J8 1 e ÕflJG 1 e IS)	
foi morto. Na véspera cinco oclonos israelenses aprovação da nova Constitução marcadas paraItália	 foram detidos, acosados de matar um palestino,	domingo que vem poderão ter grandePesquisas de boca-de-urna do instituto	 Apesar de o Dremè Yitzhak Rabin ter garantido	acstenção. O Parlamento será eleito comnão-cheia Doxa mostram que os candidatos do	que os incidentes não impedirão a aplicação, a

Partido Demoorático da Esquerda (POS),	partir do dia 13, do acordo que prevê a autonomia	qualquer quorum. Mas se legalmente não for
ex-Partido Comunista, derrotaram os	 gradual para os palestinos na Fabra de Gaza e	aprovada a nova Constituç, que le i regeras
neofascistas no segundo turno das eleições	Jel poderá haver adiamento de uma ou duas	distribuição de coderes no País? (Williammunicipais em cinco das principais cidades da	semanas, (OESPA 1 11JT I63FSP2-5/JB 710l3 14) Waack - OESPA9,)
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pOLITICA
PC pagou Itamar	 presroenciai de i gag , "o cresidenfe não tem	Plano e revisão

cs ccidcntc Fcrnonao Collor co MlOicrc	nana a temer'. qsrafltiij Oçrrrêa. i'OF,SP 1 a	' "riniotro ao Prcvicônoio Sociol. Antônio Bráto
criteffi coe seu sucessor, itamar Franco.	 ,45/JT 51F5P i-38 3100 3)	 °MDB-PS/ , afirmou ontem aue a acrovacão co
-aceDeu em 1989 dinheiro de Pauro César	CPI escondeu informações	 cano econômico e a revisáo constrlucioni
:ariase se outros encarregados ca cante	0aio César Fanas cretence Provar cue a L--Pi 	e conciuida até 15 co marco são
nnceira da campanna eleitorai. Colior alrmou	io q overno Collor sonecou informaçães Que	undamentais 'para assegurar normalidade em
ue é preciso aesmititrcar o uso ce dinheiro em	diziam resoeito a finanmento de campannas	Q4 e aarantir um cama tranquilo cara as
,,panhas eleitorais. "Itamar assumiu a	de diversos cariamentares e g overnadores. em	eieies ' (FSP 1-6). O decutaco Nelson Jobim
tdeflaça0. como candidato a vice, e nada	O. O obietrvo, traçado no Palácio do Planalto.	, PMDB-RS). relator da revisão constitucional.-rias natural que receoesse dinneirc ca	 era retorçar a Pancada governista no Congresso	carantu ontem aue trabalha em ritmo aceeraco

^anroanna' O ex-cresicente alirrrcu anca coe	e amciiar o acoic ooiítrco a Colior nos Estacou.	-
: foi vitima de ' ' pirataria po l ítica excircda '.	Um aos calmais auxiliados	 cara vaoilizar a retorma. Entre outras

(OESP 1. A4, A5/JT 1 e 3 a 7IFSP 1 e i-5/J8 1	financeiramente sena o atual governador de	siteraçães. ele propõe crnérros mais riaidos cara

e3/0G 3)	 Pernampuco, Joa q uim Francisco. '9011 das	scaoar com a Pulverização  partidária e

Empresários na mira	 campannas no Brasil eram feitas com	 mudanças protundas no capitulo oa imunidade
o denutado Augusto Farias (sem cartido ALI,	esquema de contas fantasmas', afirmou PC.	Jariamentar. (Luiz MakloufCarvaino —jT 1 e SI
rrtiâo ce PC. contrrrnou as afirmacoes do	:XiGO Sã - FSP 13)	 Cardoso tentará apoio
x-pre5iOente Coilor. mas ressarvou: 'Não há	Mais mordomias	 2) PSDB e o ministro da Fazenda. Fernanao

ceédSItOS em nome de Itamar, mas sim no ce	Preso na Comoannra de Policiamento de	 enriaue Cardoso. as vesoeras do anuncio do
seu tesoureiro eleitoral. Geraldo Farias ' . hcie	Chocue da Polícia Militar de Brasilia. PC Farias	piano ce estabilização econômica. definem
diretor ce Recursos Humanos do Banco ao	vai pedir à Justiça autorização sara rececer	estrategia em busca de apoio político. O
5rasil. Augusto garantiu que o irmão cenunorara	visitas ce sua mulher. Ema. PU quer. tamcem.	;Jresiaente dos tucanos. Tasso Jel
na justiça os nomes de todos os emoresarios	ter direito a telefone ceular. um frigobar e	marcou para quarta-feira reunião com todos os
que tizeram doações e os interesses e pressóes	iiberciade para receber familiares em auaiauer	nresidentes de p artidos, tentando. por
auecscoiaboradores exerceram socre o	:crario. Ontem, em -eu terceiro dia co orsao.	.nterrneco das crreçôes cartidárias, selar
governo Collcr. (Vanni/do Mendes - OESP.4	C receceu a visita do cai, Gilberto. e ce seis	aDoio as medidas econômicas. IOESP 1 e
Simon defende Itamar	 rmaos, Não foi permitida a conversa em	Coluna ao Estadaoj,
Oliderco governo no Senado, Pedro Simon	conjunto. (OESP 1 eA7/JT5/FSP l-5/JB3)	Coalizão em discussão(PMDB-RS), admitiu, em nota oficial, q ue	Direitos políticos	 líderes de todos os partidos deGeraldo Farias recebeu em 1989 verbas	O STF deve confirmar hoje a decisão do
destinadas à campanha Presidencrai. O texto	Senado Federal q ue inabilitou em 1990 o	centro-esquerda se reúnem amanhã para
assegura, no entanto, que Geraioc transteru o	ex-presidente Fernando ColIor de Mello cara o	decidirem se formam uma coalizão no
dinheiro ce imediato e prestou contas	 exerocio da função pública por um perioco ce	.ongresso para promover ampla reforma em
diretamente ao PRN. "Itamar Franco amais	oito anos. Se a votação terminar em patada. o	toda a legislação política. eleitoral e partidária co
recaceu nennurn cheq ue de Coilor nem de PC".	mais provável critério de desempate e a	 Pa is. PT. POT, PSDB. PPS PC do E e parte ao
o ministro da Justiça. Maurício Corréa, disse	convocação dos ministros do STJ. Nesse caso.	PMDB querem convencer os principais
ontem q ue o presidente poderá quebrar o seu	o resudado da votação será retardado cara a	candidatos no grupo à Presidência da República
sigilo bancário para provar q ue não recebeu	próxima semana. (OESP 1 e A41JT 71tSP 1 e	a abrirem mão de suas candidaturas em favor
quatíuer cfleque de PC durante a oampanna	1-528 1 e 3100 1 e 4)	 de um acordo. (FSP 1-4)

GERAL
Baia da Guanabara	 vírus da Aids, não ocorridas através de relação	Campeonato Brasileiro
O governo do Rio inicia em abril a primeira	sexual ou transfusão sanguinea. está	 o empate de 2 a 2 ontem no Morumbi, com o
etapa do Programa de Despoluição da Baía de	reacendendo a polêmica sobre formas de	Vitória, pode ter custado ao Corinthians o
Guana para, O cbetrvc é reduzir, nos próximos	transmissão. Fendas ou lesões de pele em	afastamento das finais do Campeonato
cinco anos. em 9011 o volume ce detritos	contato com sangue contaminado e uso de
industriais e em 50% o ce esqotos comesticos	'âmina ce barbear são formas oe transmissão	Erasiieiro. Agora o time p recisa derrotar o

lOgaacs na baía. As obras estão crçacas em	raras. segundo os cientistas. (OG 1 e 14i	Santos e torcer para o Vitória Perder para o
873 r~financiados pelo Banco	 Liberdade para fraudadores	 Flamengo. quarta-leira. No sábado. o Palmeiras
Interamencano de Desenvolvimento(BID). peia	Decisão tomada pelo Superior Tribunal de	derrotou o São Paulo por 2 a O e está nas finais.
agência iaponesa Overseas Eocnornic	 Justiça )STJ) poderá beneficiar os fraudadcres	O São Paulo embarcou sábado mesmo para
Cooperation Fund (OECF) e pelos governos	do INSS Astor Cardoso Pontes de Miranca e	'óauio. onoe dia 12 disputa com o Milan da
federal e estadual. A liberação do dinheiro	Carlos Alberto Oliveira Pereira. Os dois	 Itália a final do mundial interclubes. OESP 1. El
de pence as a p rovação do enarvidamento ceio	acvoaacos. condenados a 14 anos de crisão.	a E4 e E8/JT 1, Ba 48  SB/FSP 1 e 4-1 a
Senaao. íChico Otávio - OESP 1 e C42T :4 ,;	:JOcerao lazer exames criminoicoicos e cassar	4471J8 1. Esp 7 e 31OG 1, Esp 1. 3 e 4
Tráficante nega sequestro	 para um regime semi-aberto. (Adriana Barsorti
O traficante 'Marcelo Xará' convocou a imprensa —00 1 eS)	 COI.4'LJINAS
Para negar o seq uestro. sexta-feira. ao ,	 Vestibulares
meninos Crhystobal. de 8 anos. e Lanceiot. de	A p rimeira fase do vestibular da Fuvest,	 Não fala
lO, filhos do executrvo francês Daniei	 realizaca ontem em São Paulo. teve a	 Os conselheiros poilticos de Itamar Franco ren-
Jean-Japoues Henner. Xará, líder do tráfico de	participação de 134.765 candidatos e registrou	Iam wmivemic-/o a fazer um pronunciamento á
drogas na favela da Varginha. na Zona Norte. é	4,11' de abstenções (no ano passado foi de Nação. Ele Ia/ana de sua disposição de combater
apontada pela polícia como pnncr pai suspeito	2.5111. O vestibular da Universidade Federal do l a corrupção e sobre o plano econômico que está
pelo duelo sequestro. O traficante estava	Rio ce janeiro UFRJ) começou ontem com a	' senoo lançaao. Itamar resiste. (Coluna do Esta-
anomoanhado de seu advogado e trazia o rosto	prova de Física. Faltaram 3,611 dos 36.242	dão)
coberto IOESP 1. Cl e C31JT 151FSP 3-1/JB	candidatos inscritos, ou 9.95% do total. (OESP 1 Cartas na mesa
e 1 210G 1 e8)	 a.4131JT 1 e tS/FSPAIaA4/OG l  7.))	4 semana será cruciai para FHC. que anuncia
São Paulo: outra cratera	 Recorde na natação	 terça seu plano contra ainflação. Terá que mos-
Urna adutora da Sabesp rompeu-se e abriu um	A eauipe brasileira formada por Gustavo	 frar aos partidos que o pacote é para valer. Há
buraco de dois metros de profundidade por três	Borges, Teófilo Ferreira, Fernando Scherer e	muitos líderes achando que ele arma sue saida
de largura, ontem de manhã, próximo à estação	José Carlos de Souza Jr. melhorou ontem em	ou esconde urna ceita ias manga. (PaineVFSP)
Vila Matilde do Metrô, na Zona Leste de São	1s86 seu próprio recorde mundial no	 Campanha mineira
Paulo. O trânsito foi interrompido e pelo menos	revezamento 4x1 00 metros livres. O tempo de	O ex-presidente Fernando Co/lorde Meio contou
400 mil moradores da região vão ficar sem água	3mini 2s1 1 foi obtido no encerramento do	omitem ao deputado Ieiai Roberk, Jeuta'-scn,
até amanhã. Técnicos da Sabesp atribuem o	Campeonato Mundial de Natação em Piscina	por telefone, iie os gastos de sua campanha
ro m p imento a uma trinca na iunta da adutora.	Curta (25 m) realizado em Palma de Malloroa.	eleitoral arn Minas Gerais giraram em torne de
(OESP 1 e CWT 14/FSP 1 3.1)	 na Escanna. O resultado deixou o Brasil em	05$ 10 milhões. Minas foi um dos Estados, se-quinto lugar no quadro de medalhas. (OESP	gurido ele, que mais recabol dinndiro desembal-Raridade em Alda	 E51JT581FSP 1 e 4-91J8 1 e Esp l/OG I,	sado por PC. (Swann/OG)A descoberta nos EUA de duas transmissões do	Esp 1, 7 e 8)

cvemcro. De aneiro ate o ultimo reauste os
creccs ca g asouna e aicool subiram l'885:,:,

ntra uma iniiacao oe 1828.38'. de acorco
com c :GP . M até 30 de novemoro. FSP l
Mais lOF
Cu investidores em Eunaão. contas
-emuneracas e COEs terão que pagar mais lOF
a oanir de noie. Aaora o imoosto so p re os
adués canos co cccao aumentara cc

cara 50.1. atetanco principalmente os
trabalhadores q ue se utilizam desse
nvestimento para esticar o salário, já a
arrecaaaçao extra com o aumento do imposto
será ce USS 500 mnháes em 1994. JT 1 e
L FSP2-jS is 'dOO
Importados em afta

País ia possui 500 concessionárias ce
automoveis comerciais ieves importados. Até o
' i riai oeste més a crevisáo é a de que 50 novas
revencas selam acedas em todo o território
nacional, e outras 150 sejam inauguracas em
994. Seg unoo cacos da Associação Brasileira

cos imcortaaores ce Veículos (Aberva). o
Estaco de São Paulo, que comanda cerca de
40/ das vendas de veiculas no Brasil.
concentra hoje 31 i'í das concessionárias de
modelos importados. Até abril do próximo ano
cinco novas marcas estrangeiras estarão
cneganco ao País. i Alzira Rodrigues - OESP
BÔ/JT)
Mudar para competir
Nos udimos dois anoso grupo das Empresas
Dow fechou unidades q ue não apresentavam
lucro, suspendeu a produção no Pais de alguns
tens e reduziu o número de funcionários, além
de rever seus ores no mercado. Isso tudo
depois de a direçao perceber q ue a abertura de
mercado colocaria em risco os negócios no
Brasil. A cirurgia feita nas empresas, que em
1991 amargaram prejuízo de US$41 milhões, já
a ponta para resultados: este ano o
congiomeraac deve acresentar lucro 201':
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Produtos Pessoais.
Uma Solução Xerox.
Com uma linha de fax, co~
e impressoras para atender às
necessidades de ~mmetil
de documentos de profissionais
libers, pequenas e medias empr,
a Xerox garante produtividade
também para este segmento.
X&ox. As melhores soluções pera
todo tipo de necessidade.
X.rox. Tb. Docum.nt Com

ruoerior ao co ano cossaco. de USS 12.5
milhoes. i Edilson CoelHo - OESP 1 e 8I5
Rápidas
• Os produtos naraithos cocem faltar. C,ij a

n'rocuçao ao oeru e ao cnesrer. e quem deixar
para ultima nora ooaera Daoar mais caio coe
panetone. ( iovanna Picilu— JT 13)

• Uma brasileira é a economista mais influar,1,e
dentro do Banco Mundial para Investimentos
na China. Trata-se ce E7iana Cardoso, ex-mu-
-eraos ecorrom.sras nar Sadia e Rudiqer

Jomousai. ii-ernanOa .000y— rSP 1.o
• Os servi; os de conservaçao doméstical como

lavagem de carpetes e cortinas, limpeza de
estofados. dédetizaçao e conserto de eletrodo-
"nésticos. estao até 133 mais caros Gue rio
.niao ae owuoro, sequnao Pesquisa intormEs-
:aao. (OESP 810)

Índices Fipe-Estadão
Preco.	 Precos

Competitivos	Públicos
04111 32.24°	04111 37,84°ø
02/12- 37,72°c	02112- 38.78°c
03112- 37,79°c	03112 - 38,00%
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