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INDICADORES
:-' QOt.A.R --------------.::::i,.ii,::':	-

Comercial	 Paralelo	 Turismo
01(04	25 44400 tc) 25 444 50 (v)	23 400.00 (c) 28.700 00 (v)	27750 00 (o) 28250 00 (vI
02/04	25.772.50 (o) 25.773 00 lv)	23 900.00 (o) 29.200.00 lv)	2300000 (e) 28.500 00 lv)

Saláno Mínimo - AbnI	Cr$1 .709.400))
Taxa ReI Diána (TRD) - 5/4	1 280874
TR Acumuiada (desde 4/2/91)	113,141783
Ufirdiána -5/4	 Cr$1571255
IPC Fipe (2' quadnss&nana de marco) 24,93%

Bovesoa: alta 0,95%. váume Cr$1.381 bdhães
IBVRJ: alta 1,1 7%, volume Cr$ 280 bilhões
Ouro BM&F: (2/4) 0$ 317	alta de 2.22P
CDB: (2/4)28,29% 31 dias, 1 705% ano (bnJtosl 1
Pouoanca: (5/4) 24.5953%

NEWSPaper
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"ii 35 - A . c 2

MANCHETES	ACONTECE
o Estado de S. Paulo OESP NESTA SEGUNDA
J Malut tala como oanciaatO e elege Lura	Plebiscito em julgamento

como aivO	 . STF ceve ivar. em sessao exiracrainaria.São Pauio vence mas Teê coca sair	 ação a:reta ceinconstituoonaiidaae contra a
Encontro secreto ce emoresarios crecara	eazaçáo ao oiebsoitc q ue esocidera a forma
eilãO cc hote ca CSN	 e reairre cc aoverno, no aia 21 de acril. A ação
Fuirnori controla a inrtaçao e q ue ser	 'ci ãr000sta celo aovernacor ao Parana.
'eeleito em 55	 ::erto Peauiáo.
Klabin vai investir USS 1 bilhão	 Perfuração de poços

al da Tarde	 A demissao co diretor regional do Deoana-
manto Naoonal de Obras Contra a Seca

J Aoorac coce reduzir imoosto na	 Dnoosi em Pernamouoo. José Adailton Mon
construçãO	 teiro, cevera ser cuolcaca no Diário Oficial

J Seaunca linha, o pção cc vareistas	 da União cc hole. Ao mesmo temoo têm inicio
J Itamar nomeia ocm p acre ce Juiz cc Fora	es investaçdes cara saoer se nouve reai-
__________________________________________	mente Irreguaricaces na utdizaçao de maqui-
Folha de S. Paulo	 FSP	rias do braáo para perturar poços em procrie-

caces dc p residente da Càrnara. inooénoio cc
J Governo itamar a aca p ou , cZ Maluf Chveira IPFL-PE(.

Simon ataca aresicenoiaveis
São Paulo aanna ao Corinthians cor 2 a	Privatização da CSN
Emerson oate e Boesei fca em 2 na mdv	Està maicaco cara as iõh o fim do leilão cc

:Jnvatizaçao da CSN. iniomaco na Stima cuin-
Privatmzaçao oa CSN coce terminar soie	le-teira e aciado cor taita de com p radores. O

.ieoutacc Ado Rebeilo (PC do B - SP( amea-
Jornal do Brasil	 JB	:5 entrar com mancato de securanca iunto ao
J Gru po garante que feonara a comera da	STF para impecir o ieião. Vema mais na Eco-

CSN	 r	comia
Polícia liga ex-assessor cc Coilor a trafico
Cam panna cara presidente ia esta nas
uas

O Globo	 OG
Maluf cria partido e diz q ue não dará
tréguas ao governo
Banco rouca CrS 6.3 bi em assalto a
carro forte
CSN: Viounna e Bamerincus dis p utam a
cresidénoia

Correio Braziliense	CB
Críticas ao g overno anteci p am sucessão

Veja
Computador. você ainda vai ter um
Como se orientar entre as marcas, programas
e modelos da selva cio informática
O Brasil á tem mais oom p utaoores cor nabitante
do que apareihos de fax. A pergunta q ue ronda o
brasileiro não é mais se precisa cc um computa-
dor. mas ' que tipo de com p utador devo comprar?'
Essa cúvida torna-se mais cruel na mecida em
que o mercaco dc mformatica oiereoe caca vez
mas moceos e programas para o oonsumicor.
Para mudas empresas. o sim p les fato de o ourre
colo de um candidato a emprego ser elaborado
por uma cessas maquinas má reoresenta ponto,
Secunco um espeoiansfa. e mas importante decF
dir pelos programas q ue serão utilizados em pre
meiro lu g ar, para cepois escolher o equipamento.

Isto e
Éofim?
Oprocurador.gersl da Reblica pede a pri-
500 preventiva de Fernando Coilor
O peddo de pnsão preventíva do ex-presidente
Fernando Collor e de Paulo César Fanas. am de
Outros integrantes da quadrilha, somente sera
aoreoado a pós os feriados da Semana Santa.
Uollor teve bens seq uestrados no valor de USS
500 mil, mas seu irrnao, Pedro Colr. o acusa de
haver ganho USS 1 bilhão com o tráfico de influên-
aa quando ocu pou a Presidência da Repúblca.

TESTA DÃO NO AR
1 DISQUE 900-0700 (SP)u naiuu um dai à çm. LiuçIo CiS 10 mil.

J Reajuste do funcionalismo
cresicente Itamar Franco cave definir acata

cc pag amento da anteci pação de 33 ccnna-
.cida aos tuncionanos p ublicas tederais e mii-
teres na semana passaca. Foram oonvccaccs
os ministros Elmseu Resence IFazendal. Wal-
ter Bareih (TrabalheI e Luiza Eruncina Admi-
nistraçãol. Mais cetaines na Politica
Carros populares

advoaaco-ceral da União. jOSé cc Castro.
reãne-se com representantes cas montadoras
cara tentar fechar a redação do decreto orcei-
cenoai q ue reauementa a oroauçao cc carros
copuiares Uno. Fusca. Chevette e Gol, e
i . csttuir o crot000to cc intenes em vigor.
Seguncc o acvoaaco- g eral. a aliquota co iPI.
q ue note ccc l4':. deveticar entre Q,	e 1

l	Nível de emprego
A Fieso civulg a às 15h30. em São Pauio. o
livel cc emprego ca q uarta semana cc mar.

Parcelamento das dívidas
O ministrada Prevdéncia Sooal.Antônio Erit-
rc. estara em Cameo Grande cara cisoutir
com emoresarios e ieres cc associaçães cc
Mato Grosso co Sul o parnaiamento cas arvi-
cas com o orgao teceram.

J Universidade e Cultura
em moio hoic o q uarto debate da serie O

Papel da Universidade na Cultura Brasilei-
ra p romovo pe Estado. Partio pam do en-
contro. marcaco para as iúh no GranceAuci-
tono do Masp 1SP). os sociologos Flávio Sali-
ba Cunha. Miguei Chaia e Mana Céle Paoli.
Eles anaisaíni o tema Unversicade e Movi-
mentos Sooas.

A melhor
companhia
para seusdocumentos.
As mais divificadas soluçe8 para
todos os segmentos • Copiadoras
• Duplicadoras 4 Impressoras cenna-
lizadas e descentraiizwias 4 Copiado-
ras de Engenh 4 Fas4 Produtos
de acabamento • Impress& e repro-
duço a cores.
Xerox lhe Document Company

J Política monetária
O protessor Mantred Fe(dse per. da Unrversi-
cade de Goõnia (Alemannal. faz palestra 50-

ore a cotitica monetária co BundesoanK. na
Faculdade cc Economia ca Uncam p . em São
°suic Hcrario: 12h30.
Sistema de consórcios
A Associação Brasileira das Administradoras
de Consóreo promove no Hotel Brasilton ISP/
veminario sobre a nova contaomlmdade co siste-
ma de consorcias. exigida ceia circular 2,271
co Banco Central.

:i Bicheiro depõe
D ban q ueiro co bicho. Cantor de Andrace.
cresta de poimento as 10h na Sucermntencên-
uma ca PF do Rio. Em aiscussao o rnauerito
cue apura a noação co esquema PC ocm
cciciros cariocas.
Conflito de terra
A Federação das Asscciaçôes cc Favelas cc
Pio apresenta em entrevista cometiva novas
movas so p re a matança cc mideranças omu-
nifárias em arcas cc conílito de terra. Aentica-
de orctence encaminhar as provas ao Centro
de Direitos Humanos da ONU. que ia acriu
'n q uenfo para a p urar aiguns crimes ocorroos
'no Estado a partir cc junho de 1951.

J Contra a fome
O bispo de Duque cc Caxas. Dom Mauro
Morclli. e o sociólogo Herbert de Scuza. o
Betinho. partici pam às 11h de uma maniresta-
çáo contra afomc na Unmversmcadeoo Estaco
do Rio. Serao exioidos estucos sacre a mina-
ria no Estado. incluindo uma espéce de
'mapa da fome.
Fibras-óticas
A Embratel e a Pede Ferroviarma Federal assi-
narn as 15h30. no Pio. contrato para tornar
vável a ligação entre São Paulo e Cuntiba por
cabos dc fibras óticas. Pelo contrato. a Embra-
tel pocerá instalar esse sistema ao cnao ca
ferrovia ca região.



NEWSPaper

Wilson Taaca, devera distribuir nas orcximas
semanas urna circuiar a cerca cc seis mv
pepuenos e rneoics suoermercacos sugerinao
cue invistam mais em orooutos ce segunDa
marca, Takea cc'seniou cue a citerença cc
ore entre as marcas líderes e as menos
connecioas cne gam a 40V. Nesses casos.
segunoo ele, o consumiaor cota pelo mais
barato. JT 1 eS)
Klabin investe USS 1 bi
3 Gruco Klabin. maior orocutor de cacei e
ceiuiose co País. vai investir USS l bilhão nos
próximos sete anos. Por meio co oroleto
chamado de Klabin 20. a emoresa oretende
produzir 2 msháes oe toneladas de oapei.
quase o dobro da orodução atuai. Com isso.
passara a deter Derto de 40V: da oroauo
naconai, estimada em 4.915 mii toneiaoas em
1992. O grupo inaugura amanná uma nova
íáb	em Correia Pinto (SOl. com Investimento
cc USS 220 minóes. (OESP 1 e Eco riT 7i
Um superoperário
Um acordo na cémara setorial das indústnas de
autopeças e montadoras de aulomoveis orevê
garantia de nivei de emore g o. reoosição
mensal da intiação e aumento real de 20V em
dois anos para os trabalhadores ao setor. Em
comoensaçáo, os metalúrg icos terão oe
adactar-se as novas tecnolo g ias, cue exigem a
realizaçao de muitas tunçães e tareras.
niciativa, esoirito de drupo. noções de
matematica. Exigem pessoas couvalentes.
verdadeiros supero perarios, íOESP 1 e Ex ti
Informática: nova amiga
A PCI. empresa cue monta e distnhui os mcros
Ami g a no Pais, começa a comercalizar novos
modelos de eouioamennos e uma serie cc
programas e oeritéricos a cartir deste mês. A
primeira novade serão o sortware Amiga
Vision e diversos ogos e aolicativos. O gerente
de desenvoriimento de negocos da PCI.
Antônio Benedito Gemes, pretende lançar dez
novos produtos ca marca todos os meses,
(OESP 1 e InformáticaS)

1 11H11 ICIJ t / UU

pessoas que oeoenoem dos reajrsos. Só que Mercado financeiro
este mês terao ce reneqoaar seus cêbitos para Nao sao esoeradas grandes alteraes no
o oinnefro continuar entrando no caixa. (Coluna comportamento ao mercado até cuarta-teira,
de Estacãoi	 último dia de atividade do mercado esta
Fiscalizar os fiscais	 semana. Auns analistas orevêem a
O pruvo constituído ceia Comissao de Finanças continuaçao da tendência de alta veriticaca na
da Cmara para oropor medidas de reduçao da semana passada, mas nada muito exoressivo.
soneaaçao risca/já tem algumas propos/as eta- Outros alertam para o risco de realização de
gati/hadas. Uma das idéias é colocar os traba- lucros, porque as ações á estão bastante
(hadores para fiscalizar as empresas onoe t raba- valore adas. Os movimentos esoeoulativos.
(ham, Para isso, deve ser aorovaca uma lei comuns na vésoera do venomento de contratosobriqando todas as empresas a enviarem a seus futuros, aern reacarecer. (OESP Eco Ô/FSPruncionanos. a caoa dois meses, um compro- 2-8/JB 16/OG 21 e 22)
vante de recolhimento ao fisco de Im posto de
Renda na Fonte. contnbuição oretedenciána. Sai credito da safra 93
contribuiçaopatronai. FGTSesaJrio-educação O governo comeu a liberar o credto para a
(lnforme 'EconômiooJB)	 saira agrico deste ano. Nos últimos dois dias
Já foi pior	 foram liberados pouco menos de USS 800
Conclusão de Charles 1-/o//and, da Ernst & milhoes a produtores de arroz, milho, soja e
Younq: 92nàorojborn, masrojbeinme/rtoroue feiao do Rio Grance do Sul e mais USS 450
91 k. (Painel S/A— P SP)	 milhoes para agnctjftores ao Parana. O

finanoamento para os agricultores ce Ribeirão

COLUNAS
É hoje
A LBA come a liberar note CrS 510 bilhoes de
repasses reriqos cesce janeiro para as cerca de
9 m!l entidades oe atendimento a crianças. iao-
vos e Dortacores de der/ciências. As entidades
devem oara o NSS e o FGTS. mas a exceçao
foi ho2 nro n,n nra,,,4i,-.n, ,.-	71V)

Xerox 7024.
O fax que
enrola.
D1spensao uso	-
de papel térmico -
e imprime em folhas
soltas de papel comum. Maor custo
do mercado. Tecnologia de ponta
Xerox. auut&icia técnica em todo o
país e garanija de reposição de peças
e material de consumo.
XrQL T?7e Document Compeny

°'eto 5\ sera iceraco acos a Semana 5vn
'OESP Eco 4l
Brasilit e Eternit unidas
A Eterna e a Brasvit, tabncantes cc ternas,
cetxas o anua e outros produtos de
fibrocimento uniram ansas de produção e
passam a dominar 53V: do mercado naconal.
avaliado em USE 00 milhões anuais. Ambas
atuam untas desde agosto de 92 nas iábncas
do Pio e Minas e. no mês cassado, estenderam
o aoorco cara as de São Paulo e Goiás. J,i
acerco cascou ceia Seoretara Nacionai cc
Direito Econômico em fevereiro por decurso cc
prazo e foi desaconselhado pelo
Decarnamento cc Abastecimento e Preços
iDAP( co Ministerio da Fazenaa. Por sso
vera fiscalizado. ,FSP 1 e 2-1,1
Consórcio aéreo
Basta o sinal verae co Banco Central cara cue
a Varia ance, ainda este mês, o consorcio cara
a aaursçao de cassagens aereas. O sistema e
semeinante ao de automoves. com prestacces
mensais, ances, sorteios ou retirada do
produto no fim do cravo, cue cera ce. no
maximo. 50 meses. O p residente da emoresa
Pubel Chomas, atirma cue o cenodo de Dês
anos de oreluivo da emoresa está su perado e
que teonará este ano com as contas
eQuilIbradas. No calanço de l992. que
acresenta na oroxima semana, a Varig vai
mostrar crejuizo maior que ode l 991. de uSS
170 milhões, (FSP 1 e2-ô)
Leasing pessoa física
O Crefisui inicia noie as ooeraçães de leasina
para cessoas físicas. permfindo que
profissionais liberais e autônomos adquiram
automdveis. micros e outros eauipamentos. O
valor minimo de cada operação é de USS lO
mil e o máximo, ae USE l00 mil. O cravo vai de
24 a 3d meses. Nos panos de 24 meses. o
custo adicional varia de 20% a 32% sobre o
valor da compra. Nos de 36 meses é de
51.2%. Há outros oancos interessados nesse
mercado. cue recresenta entre 5V e 1 ij do
total. FSP 2-S

HOJE NOS JORNAIS	 cunaa-Te
UPOA OETAOOE	&IJLO	 ddeaDí)geiS90

ECONOMIA
CSN tem compradores
.0v arucos Vicunna. Ernesa. Vale co Rio Doce e
Esmerincus reuniram-se ontem. em São Pauio,
e oraticamente acertaram a tormaçao de um
:cnsoroo cara comorar. oeio ore	minimo
OrS 605.õ6. caaai, entre 1OU: e 20 das

ses restantes ca Comoantria Siderurgica
'iaoionai ICSN1 no eiiáo ce noe na Bolsa co

io. Essas emoresas serão reoresentadas peia
Corretora Graonus, O mesmo consorcio
urrernatou	das açóes no orimeiro ieiião.
OESP1 eE4IJr7FSp f-4/JB 1 e r5/ leiS)
Menos imposto na construção

eoois ce um ano. a oàmara setonai ca
ocnstruçao civi voita a se reunir amannã, em
Brasilia, oara enncntrar meios oe reativar o
setor. Emoresaros e traoa h adores vão
ne000ar com o governo - 'ecresentado Dela
ministra Yeda Crusius Planelamentol - a
eduçáo oe ms1os e a voca do financiamento
cara p roletos. As Dnorioaoes sao a haação
noDular. o saneamento Désico, a conseação
de estradas e Investimento em novas
reonoiog ias, iJT 7 e 7)
Vetos no Orçamento
Os ministros ciiseu Resence lFazenoal e Yeda
Crusius (P(aneiamento( vão orocor ao
presidente Itamar Franco ai g uns vetos nas
des pesas co governo orevistas no
Orçamento-Gerai da União para evitar romoo
nas contas oubicas. Mas eies ainda não foram
etindos. Itamar tem uma semana cara

sancionar a lei. FSP 1-Si
Opção varejista
O presioente co Sindicato do Comércio
Vareusta oe Gêneros Alimentícios iSincovaaal.

Um ano depois do golpe
O presidente peruano Alberto Fujimori á
prepara as bases para a reeleição em 995.
Aplicando à risca um duro programa de ajuste
eoonômico ditado pelo FMI. o gerno Fujimorr
instalou uma violenta recessão no país. Mas a
inflação mensal do Peru entre 3% a 4% ao mês
e a prâo de Abimael Guzmán. líder do grupo
terronsta Sendero Luminoso dão ao presidente

ruano o folgado índice de 60% de aprovação
coQuiar. (OESP 1. 7e8/frQ//HR/r)'P 171

Golpe no PS francês
O ex-primeiro ministro trancês Michel Rocard
assumiu neste fim de semana a direção
provisoria do Partido Socialista (PS) com a
oposição de várias lideranças socialistas
como Jean Pierre Chèvénement, Pierre
Mauroy e Roland Dumas. Analistas acreadam
que Rocard pode ter antecipado a implosao
do partido, combalido da tragorosa derrota
nas eleições parlamentares, ('OESP I0/JT

INTERNACJON
Yeltsin terá US$ 1 6 bilhão
O presdente norte-amerano. BilI Clinton.
anunou ontem aiuda de USS 1,6 bilhão à Rússia
ao fim da reunião com o presidente russo Borus
Yettsin, em Vanuver, Canadá. Clinton prorrreteu
ainda que tentará convenoer os paises ricos a abnr
seus cofres para aludar os reformistas russos.
Ve in deamu-se saisterlo, pnnopalmente com o
fim das resfriçães às recportaçôes de produtos
ncssos para os EUA. (DESPI e9/JT9/FSP 1 e
2-lOLIBle7,0G17)

LADO

puPO -s . O ESTADO DE 5

CA
canP	para Presidente

areleiio de São Pauto. Puio Malut. ceo:arou
posiçáO ao governo tamar Fancc. ao ceiecrar
rrem. em Brasilia, a iu5O co POS m o P00
preparar sua oancicatura a residenCaCa

Pepública '0 governo itamar acacou e nao taz
rasa cara melhorar sua imagem de merca e
,cornpeténcia . afirmou. O PPP nasce com 10
enaaores e 73 deoutaoos - a terceira maior

'agend a no Congresso. '-ara rerorçar seu
urncalO de oresidenCiavei. Matuf cretende

consegui r da Cêmara aos Vereaccres ce Sao
PauiO. nos proximos 45 dias, uma
; 0 lementação orçamentaria cc USS 500
milhões para a reaizacaO cc coras. OESP 1 e
4IJT1e5/FSP1e i-SiUSle2/OG Ie3ICB1 e3l

dminiStraÇa0 malufista
Em entrevista ao recortar Fernando Lanona. co
Jornal da Tarde. o ordeno Paulo Maiuf. atirma
que não é candidato a cresicéncia da
Repãblica. acesar cc fazer discurso de
candidato em todas as cerimônIas que partioca.
Ele diz cue o desemorego foi o maior croolema
que encontrou auando assumiu a administraçao
da odade e cue estão sendo nomeadas
pessoas de outros particos cue possuem
caraenstiCas de bons aamlnstraaores. (JT 1 e r21
Estratégia do PT
Com cuatro grandes viagens oeio interior co
Brasil. Luz Inacio Lula da Silva. presidente co
PT. pretende começar a cornos à oresicéncia cc
Recúbilca. A primeira, tem inéio marcado cara
25 de acril. de Garannuns FEl a Vicente de
Caivalho. distrifo de Guaruia SP(. Os obletivos.
segundo Luê. são "connecer o Brasil Reai" e
"transtormar a tome em fenômeno oostico". As
viagens são parte de uma estratégia co partido

GERAL
Assessor no tráfico
O ex-assessor particuar da Presidência da
República, na gestão de Fernando Cclíor. Fábio
Araújo Monteiro vai ser cenunciado pela
°'oouraacria ca Peoúbuca em São Paulo.
Monteiro é acusado de formação de quaanlha e
envolvimento com traticanteS internacionais de
cocaina. Segunco um comei do Departamento
de Polícia Federal. "é o único caso de tráfico
imgado ao esquema de PC que bateu dentro do
Palárso do Planalto". (JB 1 eS)
Pantanal envenenado
O mercuno usado no ganmoo do ouro em
Pcoone. no noroeste co Mato Grosso. a afeta
todo o ecossistema do Pantanal. O pesquisador
Luiz Marques Vieira. da Embrapa. aeteou a
concentração 2.5 miligramas de mercurio por
quilo de tecido muscular em petes corno
oaohara, pintado, traira e ciranha. Atolerância
fxada pela Organização Mundial da Saúde e de

ESPORTES
Campeonatos rçgionais
Sao Paulo - O Sac Paulo venceu ontem o
Oorinthians por 2 a O e assumiu a
vice-liderança do campeonato paulista de
futebol com 27 pontos. três a menos do que o
líder Paimeiras, O time do Parque Antártica
garantiu a liderança isolada ao vencer o
Santos por 2 a 1 no sábado à tarde. Rio - O
Fluminense goleou por 3 a O e Botafogo
ontem no Maracanã, agora depende apenas
de um ponto para conquistar a Taça
Guanabara. primeiro turno do campeonato
carioca. (OESP 1 e Esp 1 e 3/JT 1, Esp 1 a 4
e 12/FSP1, 5-1 a5-5/JB 1, Esp 1. 3e4IDG

NEWSPaper

0.5 micorama cor uilo. (Ullsses Caoozoii -
OESP 1 e 72)
Saques continuam
Mais dois suQermercacos foram saoueacOs na
madrugada de ontem nas Zonas Oeste e Norte
dc Rio. Com esses. suou cara ii o número de
estabelecimentos atacados desde terça-leira.
Em todos os assaifos o estocue de bacalhau tom
alvo preterencal. OESP CIO 2/FSP 1 e 3-3/JB
1 e t3/OG 1 e 9)
Trabalho escravo
Pará—O Ministério do Trabalho e as poucas
Federal e Militar inicaram uma ooeração de
investigação sobre trabalho escravo no Sul do
Estado. A operação deve prosseguir por mais
dez dias e tmscaiizara 12 fazendas da região. Rio
- A Primeira Região do Ministéno do Trabalho
fará uma devassa na indústria açuoareira e do
álcool, para verifoar denúnca de trabalho

Futuro incerto
O técnico do Sao Paulo. Telé Santana.
anunciará hce. após seu julgamento no Tnbunai
de Justiça Desportiva. o seu futuro no futebol
brasileiro. Morat Santana. preparador físico do
São Paulo e amigo de Te há muitos anos.
garante que o técnico abandonará o futebol
caso seia condenado. Telê Santana. que não
comparecerá ao julgamento, é acusado de
intnngir duplamente o artigo 337. que trata de
atitude contrária à moral desportiva. (OESP 1 e
Esp I/JTE5p 12/FSPII e5-4)
Fórmula

escravo de centenas de oessoas. FSP 7 e
r-6/QG 101

Roubo de bilhões
Um carrororte ca Transoev io roucado ontem
cc macru g aca cor 20 homens. em Santa Ciuz,
ira Zona Oeste co Rio. Armados com granadas.
escocetas e metralhadoras. ievaram CrS 6,3
cilhões. cmnheirc recolhido ceia Transtjev cc
vános sucermercados da re g ião, Não nouve
tiros, O assalto ocorreu quando o oarro-iorte
recolhia o dinheiro dc movimento de sexta e
sábado co sucermercado Continente. OS
13/OG 1 e i4)
AloteriadaGlobo	-
O proprietário das Org aniza oes Globo. Roberto
Marinho, confirmou a contratação da
apresentadora Xuxa Meneghel para atuar no
programa dominical Papatudo. cuja receIa e
mesclar diversão e sorteo de prémios. amgc
semelhante à Tele-Sena. co SBT. JT 1 e 70)

Newmann-Haas. venceu ontem as 200 milhas
de Phoenco Arizona (EUA(. e assumiu a
liderança cc campeonato de Fórmuia ind y . O
piloto brasileiro Raul Boesei. da Lola-Ford.
surpreendeu e ficou com a segunda posiçao.
Emerson Fittipaldi bateu seu
Penske-Chevrolet quando liderava a prova, há
29 votas do final. Nigel Mansell. companheiro
de Andretti na Newmann-Hass. que bateu
forte no sábado durante os treinos das 200
milhas de Phoen. passa bem e participara
da próxima prova da competição em Long
Beaoh. na Calitórnia (EUA). (OESP 1 e Esp
5/JTÕe7/FSP5-7/JB 1, Esp 1 e8/DG 1 e

IOJE NOS JORNAIS

cue resuitou num documento inttuladc Prcieto
2000. OESP4"JT e 3,OG 41

Simon critica presidenciáveis
Brasil oaminna cara o 'mcrevisivei". clsse

ontem Pedro Simon IPMDB-RS). líder do
governo no Senado. ao comentar as onticas que
Maluf e Brizola tiveram ao governo Itamar
Franco. Ele auaitcou de "irresoOnsaVels' os
atacues dos orováveis candidatos a cresioente
eifas a um ano e meio da eleição. A discuta
cela crescéncia vai lazer com aue a
covemacilidade "vá oro esoaço. não ná em toco
o mundo. uma corrica cresloenoal tão lonca
acrescentou. FSP t e 1-Ô/	3	-
Salários públicos federais
O ministro da Fazenca. Eliseu Pesende.
pretende propor de q ue a antecicaçaO salarial
de 33% cara o iuncionalisrnc cublico ceia cego
somente no cia 20. contrario a ideia de Itamar
.ue quer liberar o dinneiro o mais rãcico
possivei. Eliseu e a ministrado Planeiamento.
Yeda Orusius. apresentam uma pr000sta noie
para limitar as antecioaçõeS na taisa sucerior a
seis saarios minimos. Com a medida. os dois
tentam evitar que as estatais recassem para as
tarifas os reajustes salanais aos 500 mi
funoionáros das estatais. (OESP 1 e 6IJT t e
6/FSP 1 e 1 -4/JB 5/00 4,)
Mais lama no Tietê
3 TCE. (Tribunal de Contas co Estado), decais
cc analisar O novo contrato de USS 88 milhões
para a crenagem do Rio Tietê. descobriu
indícios deque teria tiavido favorecimento a
empreiteiras. Ou sema. tIos sob suspeita de
frauce na concorrénca oublica a crimeira etaca
do badalado proieto de oescoiução anunciado
pelo governo de São Paulo. Teria navico 'um

3
Eco unda-Telra,

5 ce acril .ne 1993

acerto' cara definiras emoresas resconsaveis
ocr um treono da cora, segundo susceitam os
auditores. FS.° e
Itamar nomeia um compadre
O advogado Wandeniroik Moreira. oomcadre de
tamar Franco. tom nomeado por cecrelo cara a
'Comissão de Pnvatização co governo. O
cresicente e paorinso de casamento de Marcos,
jrn 005 dois hirtos de WancenKoik, Segundo um
narlamentar. o aovog aco. cue possui escritório
em uuv de Fora, lamas mostrou oonnecmentos
cc economia e regras de orivateaçao 1JT' e õi

Combate à corrupção
Sherman Fun. inspetor-geral co Departamento
de Estado americano. cne g ou sacado ao Brasil
eciz aue a guerra a oorruoçãc começa oeios
neauenos celifos. Esoecaleta em comoate a
ocrruoçao e resconsavel coa vigilância sccre 55
embaixadas dos ELA. Funkveo mostrar aos
::rasmiero5 como se Ilda com os correctos em
seu cais. ('JB le
Empreiteira é condenada por fraude
3 Superior Tribunam de Justiça 1STJ) condenou
a Construtora Andrade Guterrez e o ex-crereito
cc junciai. bis Mauro Pereira da Cruz. por
fraude em concorrência e execução cc obras
ceteituosas no sistema viário da cidade.
localizada a 60 km ce São Paulo. Eles terao eec
cevoiver cerca de USS 4.2 milhões aos cotres
co municico. E nédIa a condenação da
Gutierrez cmii ação popular. embora os
processos tennam sido iniciados em i976 A
,ndenização e de acroximadarnente 5,625/: do
orçamento de USS 74.66 milhões deste ano da
cidade. iLios Rosa Garoa - OESP 1 e Si



AGENDA
	 5 DE ABRIL DE 1993

2Ohor	-	Reunião Ordinária de Debates (Plenário)

IPEM DO DIA

1 Ëa egim1t

kENÁRIO
OPlenário aprovou, em Reunião Extraordinária na noite de quinta-feira, o PL n 2 1.213/93, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos, dos
nWeis de vencimento e dos proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá outras
'ovidências

1 PAINEL

1 BANCADA EXPLICA VOTO

Abancada do PT, representada por cinco de seus oito parlamentares —Antônio Carlos Pereira,
Maria José Haueisen, Roberto Carvalho, Adelmo Carneiro Leão e Gilmar Machado - e o
Deputado Raul Messias (PSB), em entrevista coletiva na Sala de Imprensa, na última sexta-

ra,falaram sobre a posição que adotaram na votação do projeto de aumento do funcionalismo
ibIjco estadual, aprovado na última quinta-feira. Segundo o Deputado Carlão Pereira, a
SlÇão contrária à aprovação do projeto não se deveu uma "oposição gratuita ou sistemática"

aogovem0 do Estado, mas ao fato de, além da não apresentação de uma proposta de política
laO projeto conter diversas inconstitucionalidades, como reajuste diferenciado e discrimi-
ao de aposentados e pensionistas, que não foram beneficiados pelo reajuste. O Deputado

lImar Machado esclareceu que, além destas inconstitucionalidades, o projeto original, sem a
emenda que concedeu mais 35% a alguns segmentos, mantém abaixo do salário mínimo os

flcImentos dos funcionários até o nível QP 23. Os Deputados oposicionistas afirmaram que
tI flUarão defendendo a apresentação de uma proposta de política salarial, inclusive quando
encaminhado pelo Executivo, o próximo projeto de aumento, o que deve acontecer ainda
abril, tendo em vista o reajuste do salário mínimo e a conseqüente necessidade de
uação das tabelas de vencimentos dos funcionários públicos estaduais.

L
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PROGRAMA DO ASSEMBLÉIA INFORMA PARA O DIA 5/4/93 - SEGUNDAFEIRA
EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo l2h58min; Alterosa l3hlOmin; Record l8h3Omin; Manchete l9h5mjn; Bandeites l9hl5mjn e TV Minas 22h30
Tema: PLEBISCITO XII
Resumo: Neste programa, procuramos simplificar bem as propostas do Parlamentarismos
Presidencialismo e da Monarquia. Lembramos ao eleitor que o plebiscito é uma COflsuftaopovo, e não um jogo em que se tem que acertar no vencedor. A opinião de cada um irá infl uenQaros deputados na revisão da Constituição a partir de 5 de outubro de 93.
EMISSORAS DE TV - INTERIOR
(Globo Juiz de Fora l2h54min; TV Triângulo Uberlândia l2h54min; TV Sul de Mi
Varginha l2h54min; TV Leste Governador Valadares 12h54m1n; TV Montes CIar
l2h54min; TV Pontal ltuiutaba l2h54min e TV Jaguara Araxá l2h54min).
Tema: EXAMES E PLACAS
Resumo: Duas leis recentes aprovadas pela Assembléia procuram reafirmar a cidadania dos
mineiros. A parimeira, do Deputado Jorge Hannas, obriga os hospitais do SUS a fornecercópiados examos ao paciente. A segunda, do Deputado Antônio Fuzatto, obriga o Poder Públj
aafixar placas em todas as obras, informando o preço, a construtora responsável e o prazo parao término,
Entrevistas: Deputado Jorge Hannas, PFL

Deputado Antônio Fuzatto, PT
EMISSORAS DE RÁDIO
(Alvorada (FM) 2Oh45min; América (AM) 11 h4Omin; Atalaia (AM) 20 horas; Capital (AM)
1 8h55min; Cidade (FM)2Oh3Omjn; Cultura (AM)21 horas; DeI Rey(FM)8 horas; Extra(FM)
20 horas; Geraes 20 horas; Guarani (AM) 9 horas; Guarani (FM) 2Oh3Omin; ltatiaia (AM)
21 horas; Inconfidência (AM) l2h3Omin; Mineira (AM) l7h58min; Transamérica (FM)7
horas e Terra (FM) 20 horas).
Tema: EXAMES E PLACAS
Resumo: Duas leis recentes aprovadas pela Assembléia procuram reafirmar a cidadania dos
mineiros. A parimeira, do Deputado Jorge Hannas, obriga os hospitais do SUS a fornecer copia
dos examos ao paciente. A segunda, do Deputado Antônio Fuzatto, obriga o Poder Público a
afixar placas em todas as obras, informando o preço, a construtora responsável e o prazo parao término.
Entrevistas: Deputado Jorge Hannas, PFL

Deputado Antônio Fuzatto, PT
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