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Festa da Aslemg será
painel	 dirigida às crianças

Será amanhã. a partir das 10 horas, a grande festa
de inauguração do Ginásio Poliesportivo da Aslemg. A
programação inclui uma série de atividades. Elas serão
dirigidas principalmente às crianças, antecipando as
comemorações do dia 12 de outubro. Haverá distribui-
ção de refrigerantes e salgadinhos, brindes e sorteios de
prêmios como bicicletas, videogame, bolas e camise-
tas, além de shows infantis, brincadeiras com palhaços
e torneios esportivos. Também haverá condução, sain-
do às 9 horas do Hall da Bandeiras, até a rua Manila,
360, no bairro Buritis, onde está situado o ginásio.
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MANHETES	 4C0NTECE NESTA SEXTA

O ESTADO DE S. PAULO OESP
J Cardoso cromete uma :rarscão suave e um

governo sem sustos
3 rifLicão tem menor erevacão cesne 1973

jornal da tarde	 jt
J Reformas so cecos ou cosse

Saiarios suo ter cranflo reni em i5, z estudo

FOLHA DE S. PAULO	 FSP
J FHC vai intervir no
3 Mcrtaiidace IntEinUi cresn.c 	 nc NE

GAZETA MERCANTIL	 GM

a Conciliar as ibercaces com o mercaco

JORNAL DO BRASIL	 JB

a Cardoso vai ciosrnar com os caracos e quer
acroo de tocos

J inflaa cc 082H é novo recorce

O GLOBO	 OC
J FH fecda comité nara evitar boistas
J lntlao na Fipe e a menor em 21 anos O 824

O que muda com
o próximo governo

27 de omubro
- --	 Hotel Trarisajnórica - SP

TlInformacos: O 800 11 0100

Correio BIiFiIiCne	 DF
3 Fernando Hertmue Cardoso em sua onrreira

entrevista como uresicente eeito:O Pais quer
que o governo tuncne

zero Hora	 RS
a Ciro promete naor contra aumentos

Estado de Minas	 NI(;
a FHC detenne livre neaociacáo para saiars e

reage as pressães cor cai ias

O Popular	 GO
3 Cardoso não descarta medidas duras

O POVO	 C'F.

a FHC á articula transcáo

Gazeta do Povo	 PR 1
a FHC antecna metas de seu uovemo

A Tarde	 BA
3 Fernanno Henrue garante real rrstno a

duras cenas

A Critica	 AM
J Amazonino asfaltará BR cara Caracas

A Noticia	 SC
.J Cardoso repudia douta de cargos

Jornal do Conunércio 	 PE
3 FI-1C garante que controlará ações no seu

governo

MERCADO F7NANCE/RO 	 ,rmr Ângela Bittencourt

Definições adiadas

Cifras crescentes de dolar deixam o Brasil e. 	 Planalto. Esteve rep resenrano creia equipe
apesar no ingresso também g eneroso	 económica - escolhida cela comueténcia.
persiste o saino neg ativo na conta ce ca pital,	 como reconnece o novo cresidente -
que corresoonde a niferenca entre a comera	 escnsavei cela conrecoão co programa
financeira de dólar e a venca. A queaa 	 económico e seu aerenciamento. O mercado
persistente das botas de valores reflete esta	 cão tem dúvida sobre a continuidade no plano
movimentacão financeira no mercado de 	 e a cermanéncia da ecuipe no governo que
cambio e o pronunciamento do crescente 	 sera instalado em janeiro. Os oroximos
eleito do Brasil. Fernando Henrioue Cardoso 	 tassos do real não su g erem decisões simules
não alterou o cenario. O ex-ministro se cortou	 e casicamente tecnicas. Esta perspectiva
como um estadista e frustrou cuem contava 	 perturba o mercado e os negocios. Além
com alguma sinalização soure os 	 disso. ha outro componente decisivo para a
desdobramentos do Plano Real, como	 queda das bolsas a proximidade do
indicacão mais positiva quanto ao programa 	 vencimento dos contratos ne inuice futuro
de orivatizacão. por exem p lo. E certo q ue o	 negociados na BM&F. Quem acostou no
presidente eleito recebe o car go apenas em	 declínio das bolsas em outubro assuminco
janeiro e tem limites para ceciarac*Ses. No 	 cosições venaidas', deseja uma
entanto, o novo presidente não é reconflecido 	 desvalorização ainda maior dos preços.
como estreante, portanto. esoerava-se um	 corcue esta cade ser uma alternativa para
pouco mais cc suas orimeiras ceclaraci5es 	 compensar as percas cue estão senco
upas o crimeiro turno Há consenso socre sua 	 amarg adas no mercaco a vista. Em 3 dias
permanência no governo de once ele, de	 se outuoro, o indice Boves pa perdeu 8,4711
certa forma não saiu cara concorrer ao 	 um dólar

INDICADORES

Comercial	 Paralelo	 Tuflemo
05/10	 PSO846	 S0848	 P5087	 08088	 0S084	 0S087
J610	 Z 50844	 S0846	 SOES	 S087	 PS'084	 05357
06/10	 0ooao Rio deJaneiro	 QSO.85	 R5 0,88	 P8085	 P3085

-

Saiaio Mínimo - ojtuo'o	 48 7000	 lOVFSPA: aueoa 3.82ií. vá. P5443916 milhões 1
Ulir Minou*jbm	 P5 0.6308	 IBVRJ: queda 2.95%. vcainre P538357 milhões

' n._setembro	1,51 114.	 eMaFf061l0R$l0.7a,queaadeO,55% 1
CDB PÔeTR: (06110) 123 dias, l8Y)%Il8.B3%

PC F1D lS8tOflltTOl	 0.82%	 CDC Pré: (/10) 32 dias 53.50iJ54,27h
TR PRÉ (2&09) 	 2.61271X,	 Poupança: O7!10 3,0514t,

Entrevista de Lula
7) cancicato do PT a Prcsic8ncn. urz macio
Lula da Silva, na entrevista as 11h, na sececo
comitè no oanido. em São Paulo. Lula deve
falar soore sua cerrota e ranca lazer um
manco corra do desemnenno do P1 rias
eueies Em seq uida pane cara cescansar
com a tarniu,a em ecai não reveiaco Leia
mais na Política

Preços
A Funcacão Getúlio Varrias uFGv divulna, no
Pra. o inc:cc Geral de Precas -Disqonic'rudade
ntema iuG?-Dll.

Carros
A Associacao Nacional do Faurroantes iJC
Vuícuios Automotores lAnfavual cuvuiva o
dalanco co mes cc setemoro Sura as i 11 ,, no
Cuesar FãrK Hotel em Suo Fauio

Mercosul
O Mm aterro na Fazenca desu ericammnnar ao
Mercosum uma lista urelimmnar de excecões à
Tarifa Externa Comum ITEO, com orocutos
Que fldO terão aim'ouotas de niioonacão
renuzidas imeclatamente.

Reengenharia
A Associação Brasileira A Hebraica iSP)

orornove o semmnaro 	 -u uenc;nnerunu
auvolut i on John Thor'on uuuucuarmsta em
meenaennarma e Cnarrman cc CSC ndcx na
Eorooa. e o p rinci pal ca estrantc. inrormacées
.umo telefone (01 V, 871

Transportes
ermina no Riocentro r o 6 Encontro de
ansconacores cc Passaiceuros. Participam

no semmnarmo cerca cc 970 reinresentantes cc
setor, crue ciscutem cuversos oroclemas da

rea desde seg uranca a meio arilomente Na
ocasmao sara jaincado o aac-iransoorre cara
-nxccutuvos. com o ohrervn cc ccruzir o rluxa
me suicuros rio contro ca

ELEIÇÓIS 94

4 1ã as 2h35 desta mac-uaca o TSE numa
acuraco em toco o Pas cESI. cas votos cara
oresinente
Resultados: Cardoso FSDEi —24 365 256

Lula (P1) -	 841 587 (26.61).
Enéas )Prona) —3 121 280 7Ai' Cuãrcma
PMDB) —2 081482 741' Amin (FPR) -

1475.828 (331G. Bnuzc:a (PDT) - 291.648
Gemes (PRN) —249 595 0 6h('

0ortuna (PSC) —152051 (0 3h 1 )' Nulos -
5.080,876 (11 ,41i1. Brancos _u.879.186
11 2hh( (Plantão AE)
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PROGRAMAÇÃO DO ASSEMBLÉIA
INFORMA PARA O DIA 07/10/94 —
SEXTA-FEIRA
EMISSORAS DE TV — CAPITAL
(Globo 13h13min; Alterosa 13h25min; Record
18h30min; Manchete 19h30inin; Bandeirantes
18h37mjn e TV Minas 19h00mjn)
Tema: DEPUTADO AVALIA ELEIÇÃO
Resumo: A eleição deste ano para deputado
estadual apresentou três características distintas:
a abstenção variou muito de região para região, o
eleitorado preferiu candidatos locais e aren ovação
da Assembléia vai ser muito pequena.
Entrevistas: dep. Péricles Ferreira, dep.
Agostinho Patrús, dep. Antônio Pinheiro, dep.
Elmo Braz, dep. Glycon Terra Pinto, dep. José
Braga, dep. Mauri Torres
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
l8hSOmin)
Tema: ESTADISTA JK

Resumo: Um pequeno histórico da vida do ex-
presidente Juscelino Kubitscheck, que estaria
completando 92 anos em setembro. A Assembléia
Legislativa lembrou a data, com uma grande
homenagem no Plenário.Entre as presenças, o
ministro Ciro Gomes, que foi o orador oficial.
Entrevistas: voz de Juscelino Kubitscheck
EMISSORAS DE RÁDIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) 11h40mjn; Antena-
1 (FM) 7 horas; Atalaia (AM) 20 horas; BH
(FM) 7horas; Capital (AM) 18h55min; Cidade
(FM) 20h30min; Cultura (AM) 21 horas; Dei
Rey (FM) 8horas; Extra (FM) 7horas; Globo
(AM) 19 horas; Guarani (AM) 9 horas;
Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21
horas; Inconfidência (AM) em 3 horários:
8h30min, 12h58mjn e 23h27min;
Transamérica (FM) 7 horas e Líder (FM) 20
horas.
Tema: ESTADISTA JK
Resumo: Um pequeno histórico da vida do ex-
presidente Juscelino Kubitscheck, que estaria
completando 92 anos em setembro. A Assembléia
Legislativa lembrou a data, com uma grande
homenagem no Plenário.Entre as presenças, o
ministro Ciro Gomes, que foi o orador oficial.
Entrevistas: voz de Juscelino Kubjtscheck

À
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ES A DO

ECONOMIA
	 POLÍTICA

Inflação cai em SP
O custo de vida em São Pauio suciu 0.8%2
em setembro. cc acorao com o PC da Fios.
E o menor indice registrado aesde 1973.
quanao foi de O 52k. Em auosto. a alta foi
cc .95%. O reajuste dos aiugueis. de
12.99%. foi comcensaao com a variação
negativa dos alimentos. oroautos de
higiene, iimpeza e ce beleza Para o
(-,00raenaaor-ad!unto ca oesauisa, Heron ao
Carmo, os aumentos sazonais aevem cievar
a taxa nos oroximos meses iOESP 1 e
5 11J 10IFSP 1 e 2-1/JB 1. Eoo 1 e 2!OG 1
e 27/GM 1 e Si

Ciro nega controle
O ministro da Fazenca. Giro Comes, cararruu
ontem q ue não havera Plano Real 2. nem
ongeiamento ou tabelamento cara conter a

cita dos ores. Para eie. os aumentos
veriflcaaos nos uitimos aias são aecorrentcs
cc eleitos sazonais. Giro acrecita aue a nita
da carne sera comcensaaa auanao terminar a
estia g em. No caso co tenSo. ee cromete
baixar a zero a anauota de imoortacão se o
preço não cair. rCarlos Franco - OESP
83/JT 10)

Prejuízo da greve
Os nove aias cc greve aos cetroleiros
resuharam em oreiuizo de cerca de USS 100
milhões a Petrobras. A empresa foi obrigaaa a
importar petroleo porque a oroducao diaria de
753 mil barris caiu cara cerca cc 300 mil. O
presidente da estatal. Joei Aennõ. espera
para hoje a normalização de todas as
atividades. (OESP 851J  10/GM 8)

INDlCES FIPE-ESTA DÃO

Piuços	 Pr.ços
COMPIIIIIIIIIIIIliffiIIIIII0&O. 01)%	 o&09- 0,00%

06/10 - :0 0,e)%	 05/10- 0.00%
0,48% 06/10 - 0,00%

o	 --

.21	 *

41
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Variaçito em 30 dias dos preços em RS de 26 bens e
uarvcos compasves e de li prGcos e tantas oficias

INTERNACIONAL

Fanatismo na Suíça
O chefe de colicia da região cc Valais,
Bernard Geiger, descartou ontem a
possibilidade de que todas as 48 vitimas
(incluindo algumas crianças) da seita Ordem
do Tempio Solar, que foram encontradas
mortas na vespera em construes
incendiadas na Suica. tenflam cometido
suicidio. A autoosia feita em aiguns coroos
mostrou que elas teriam sido croaaaas
('OESPAI2/JT 141FSP 2-101JB 241OG 21)

Crise na Itália
Num eoisódio definido como " g uerra de
poderes', o primeiro-ministro Silve Berlusconi
deu entrada ontem em um processo contra o juiz
Francesco Saveno Borreili, procurador-chefe de
Milão e principal responsável pela Operação

Metalúrgicos querem 69%
Os metalúrgicos cc São Paulo têm cata-case
em novemoro e entregaram ontem a p auta cc
reivindicações ao vice- p residente da Finso.
Max Schraope A categ oria cuer reaiuste de
69.69% para os saiarios p agos no aia 5 e
59.85% cara os cagos no cia 30. Esses
ndices se referem a soma co IPC-r entre
ulho e outubro iestimaao percas na
conversão aos saia rios cara a uPV e
aumento reai cc 10%. iOESP B5/GM 19)

O real poderá tornar-se
uma moeda conversível
e o Brasil não deve

ter medo
Michel Camoessus. olletor-ijerente do FMI

RF pega ágio
A Receita Federai enviou cocumentos a

rocuraooria-Gerai da Recuuiica em Saio
Paulo comp rovanao a oratica cc auto cor 20
empresas. entre as auais concessionarias
agéncias de automoveis e uraniles trotistas
paulistas. Oeoenaenao da ananse das provas
poderá ser aberto processo por crime contra a
ordem económica, além de autuac es por
sonegação fiscal. (OESP 841JT 11)

Privatização em moeda
O presidente do BNDES, Prsio Anda, vai
propor ao governo q ue as vendas das ações
de participações minoritárias do governo
sejam feitas em moeda corrente. A proposta.
que faz parte da resolução 136 do órgão, foi
publicada ontem no Diário Oficial. O
documento fixa o preço minimo. as concicões
para a venda dessas ações e traz a reiacão
das empresas em q ue o governo tem
participação. (OESP 88)

Reforma já
O presidente do Pensamento Nacional das
Bases Empresariais (PNBE), Emerson Kapaz.
lançou ontem uma cam panha cela reforma
tributária já Ele pede a reaução ca carga
tributaria, pois v na redução das alicuotas cc
importação um serio problema cara a
iniciativa privada nacionai. Em documento
encaminhado ao ministro Ciro Gomes. pece
ao governo uma proposta concreta de

Mãos Um p as. Borreili teria acusauo eniuresas
ligadas a Berlusconi de sonegação cc
impostos. ('OESPA 1 1JT 141FSP 2-9/GM 2)

Divórcio à vista
O jornal Todav publicou em sua caicão de
ontem que a princesa Diana e o pnnape
Charles se divorciam em dezembro. De acarea
com a legislação britânica. o civórcio só é
concedido de pois de dois anos cc separação
oficial. (OESPA13/JT 13/0G21)

Chacina na Bósnia
Observadores da ONU encontraram ontem os
corpos de 16 militares Iinciusive oficiais) e
quatro enfermeiras servias, assassinados e
mutilados depois de um ataque das tropas
muçulmanas no monte Igman, perto de

taucão de impostos. iAronio Ca,r;os Sewj-
.-SP 1-4)

Salários vão ganhar
m estudo rcaiizado oe e0000misut Flavio

Nolasco da Brasil p ar ir:oa cue a eonomta
crescera 6.4V este ano 5 4v'. em 1 95 e
5 8 em 1996 em aeccr'encia da eiecão cc

ernanao Henriaue Carccso. A massa a 
saiarios aeve crescer b.5% este ano e 4.5%
no oroximo Em reiacàc a nilaco a
excectativa e cc 21 em, 1995 O cmcio nao
alingira a p ariaaae fixada ceio Banco i,entrai

Os proximos anos (OESP 891JT -,

Real agrada Camdessus
TI diretor-gerente ao FMI 'TIchel Gamcr-nssus,
acredita num tuturo onihante cara o Erasii. Em
'n1revista exciusiva ao Estado. nie se cectara
miao cc Femanco Hennicue Caido farnuem

cz q ue o rcai comeonu ce rn e reune 'ocas as
nncies cara car certo Para Gamcessus. o

4xito do plano não é imccnante no Ddr.3 O Bras;l
'nas tarnoem cara outros usses, FomlAoov
-UESPB7/JT 10)

Cuba no FMI
O diretor-gerente do FMI Michel Carodessus.
admitiu ontem, ao encerrar a assemcleia
anua' do órgão, em Maari. aue Cuba coacra
voltar a integrara fundo e ter acesso as suas
inflas de crédito. As neaociaçóes cara a
-eaamissáo avançaram cor interferencia da
Espanha. Camdessus, no entanto. não souce
adiantar se Cuba poaera p artici p ar aa croxima
assembléia anuai..em 1995. ÍOESP 810)

Curtas
• O preço cia cesta basica oatnou O. idO

ontem. de acordo com r,esqu,sa ao
Prncotvlj,eese. No més a cesta autmimuia
alta de 1.89%. (OESPB1/JT 70)

• O ministro Giro Gomes disse ontem aue nao
havera rucão nas tanTas ae ene'çia
el6thca. (OESP B31J6 Eco 2/00 1 e 27)

• O seaunclo lote de resfiluiaies de imposto
cc renda oe pessoas rsicas esrara nos
bancos na segunaa-t eira OESP 841JT 11)

• A União arrecadou RS 5.7 bilhões em
Ir/botas federais em setemaro. va;cr suoerior
ao recorde de RS 5.5 bi/hôes em agosto.
OESP B8/JT 10/FSP 14/GM 3)

Saraevo. Todas as vítimas naviam sido
degoladas e Queimadas, no aue esta sendo
considerado o mais grave incidente num
periodo marcado pelas negociacões de p az e
pelo relaxamento nos camoates. (OESP
.413/JT 131FSP 2-101JB 24)

PLANTÃO AE
Explosão na China
O Centro Sismológico Australiano cc
Canberra. registrou nesta madrugada 10h25
de Brasilia) uma exp losão numa arca de
estes nucieares da China, que atingiu entre
6,1 e 6.3 pontos na escaia Richter. A China
havia assumido compromisso anterior de
negociar uma moratória dos testes
nucleares.

Poder paralelo
O Oresidente cieiro Fernando Henricue
Cardoso. em entrevista coietiva ontem em
Brasilia, se cis pôs a dar um casta na cisputa
Dor cargos no seu governo. Prometeu uma
transição suave ate 1 de ianeiro'Ministenios

cee	 ias. antes disso, são escecuiaes'.
garantiu Ontem mesmo fechou seu comité
em Brasilia "Senão vira foco cc iobistas
ustitiCOU ( 0ESPA4/JT 1 e 3.'FSP 1 e EsQ
1/GM7/J83/OG leC)

Medidas duras
Cardoso. antes cc indicar ministros, cuer
definir a estrutura cc governo, j.auteioso e
evasivo ciante de temas coiémicos como o
romeo de RS 9 bilhões nas contas co governo
mio Orçamento cc 95 cisne cue a crivatizacao
é o orinciiJai camirino ao g overno Eie riao
,jescartou a continuicace do iFMF no ano Que
vem. Em p resanios receceram cem sua
entrevista. (OESPA5aA9,JT 1 e 3/FSP 1 e
Eso 4/JB 1 a 161OG 3)

Tucano tranquilo
Cardoso estava trancuno e bem-nun)Orado na
coietiva Disse cue atuará no se g urteo turno
em alguns Estados Fez a cetesa de um
g overno centralizado ao dizer cue os
ministros são auxaiares co presidente
Cardoso auer criar instrumentos de
intormacão para controlar as castas. (JI
31FSP 1 e Esp 1/GM 1 e 61J8 1 a 161OG 1 e 3)

Folga no Senado
A aprovação de emenoas constitucionais não
parece ser um proolema para o presidente
eleito. Mudanças na carta reauerem 315 dos
votos de cada Casaco Congresso No
Senado, significam 49 votos. Balanço

Licitação no Rio
Empresas eliminadas de concorrência para
obras no Tribunal de Justica do Rio entraram
com mandados de segurança contra o
resultado da licitação. O nome da vencedora.
a Sergen - q ue otereceu orcamento de AS
47 milhões -, foi revelado 37 dias antes pela
imprensa. A estatal carioca Emoc faria as
obras por AS 27 milhões. Para o lUiZ José
Torres, a concorrência tal tecnicamente
perfeita. (FSP 1 e 1-9)

Crime de estudante
O estudante Gustavo Pissardo. 21 anos. que
;onfessou ter matado os nas. avos e a irmã.

.nrenminan assegura que o tucano tera 50.
FSPEsaE

Governadores eleitos
Tito governacores Ia estão eleitos no cnimeiro
lume. São eies' Jaime Lemner PDT-PAI
-'ante de Oliveira (PDT-MT), Tasso .Jereissati
:PSDB-CE) Mi g uei Arraes (PSB-PE) Wilson
Martins (PMDB-MS) Aniazonino Mendes
PPR-AM). Dvaido Suruaay PMDB-AL) e
ose Wilson Siaueira Cam pos iPPR-TOl. As

p rojecões incicam cue naveta seu undo turno
em 15 Estados. iJT9/GM71OG 7)

Aplauso tãcil
não tem

ernanoo 1-/cítrico e Cardoso

Eleições em São Paulo
C PMDB esta dividido diante co segundo
lume em São Paulo, onde concorrem Mano
Covas (PSDB) e Francisco Rossi (PDT) A
.nirecão co p artido não esta dis p osta a
cuedecer orientação do governador Fleurv

uho e Duercia. Para o presicente tio
PMDB paunsta. Roberto Aollemocrq. as
ideranças cevem ouvir a case. O P7

re g ional não descarta apoiar Covas mas
rejeita a7udar Rossi. (JT 8/FSP Eso 4106 5
e7)

Votos anulados
Se dependesse de alguns eleitores paulistas.
Xuxa. o piloto Ayrton Senna e o Pato Oonald
teriam lugar assegurado na Câmara aos
Deputados e Assembléia Legislativa Até o
final da tarde de ontem, compietada cuase
60% da apuração, o índice de votos nulos

cara ce p utaao teacrai e estacual coegava
eno dos 20) (OESP A 79)

ONU surpresa
As eleicoes ioram acomcannaaas por
mem p ros do instituto Interamericano de
Direitos Humanos (IIDH). ligado a OEA,, cois
-coresentantes da ONU. o mexicano jorge
Acosta e o suico Hans Jura Ffaff Eles estao
acostumados a ooservar eieicões tumuhuacas
oomo a ca Africa co Sul e Haiti e ficaram
m p nessionacos com a tranaunoade nas
eieiçcõs no Eraso OESP A20)

Palavra de presidente
• Rerorma mouraria. E p reciso antes taiar cc

urivatizaes Câmara e Senado tem muitas
cro postas soore retorma tricotaria. É EES?
-t5aA9/JT 1 e51FSPEso 1. 2e3Gtk! 1 eh)

• Plano Real Medida anticatica e a inhiaçao
jue o ivo não g osta Aiuuns setores
acnam o p iano uma mcaica cura e oremosam
-, isso era orna ceies OESPA5 a A91JT

;FSP Eso 1. 2 e .31CM 1 eh)
• Política extemar O Brasil p recisa ter uma

:osicão muito mais ativa a fliVei
.ntemacionai Com a retorna(ia do
.-rescimento, sena mais racil. tOESPA5,7
A91JT61FSPEsci 7.2 e 3/GM 1 eh')

• Administraia. Temos cc vaionizan o
trabalho de todos os setores da
administração. Nada de su per isso, super
aquilo: tem que haver coisas Que
funcionem. (OESPA5 a A91JT 71FSP Est,
1. 2 e 3/GM 7 e 6)

• Capital externa Há expectativa de ingresso.
Mas não há medida radical engatithada.
Tomamos medidas aue permitam sua
chegada sem violentar o mercado. OESP
A5aA9/JT7/FSPEsp I.2e3/GM leS)

COLUNAS

'Mico'?
O recem-criado Fundo de Investimentos em
Tilufos da Divida Externa aflija meio micado".
1-lá mais de IS dias na praça, ia deveria ter
jogado dólares para fora do Pais. O objetivo
do BC. pelo menos por enquanto, talhou.
Quem opera esses fundos explica; foram.
erradamente. concebidos a imagem e
semeinança oe fundos de renda lixa. ouanoo.
mia verdade. são de renda varia vel. ( Informe
Econômico/JB)

Boca fechada
Os procrias assessores tucanos reconnecem
ijue FHC não disse naca de objetivo em sua
entrevista ontem, no Teatro Nacional. em
P'nsimtc Dmza.m coe este	 o mano e .c;.a cc
continuara a ser seguido. Ao menos por
enquanto. (Painel/FSP)

Voz
Já é dada como carta a nomeacão do
ornalista Paulo Henri que Amorim. diretor 00

escrito rio da TV Globo em Nova York. para a
função de porta-voz do governo Fernando
tlennque Cardo~ Diz-se que o convite 0 foi
feito e	 (Coluna do Estadão)

Escândalo no futebol
O secretario munici pal de Es portes de São
Paulo, Jose Eduardo Pimenta, pediu
demissão ontem. Ex-presidente do São Paulo.
ele é acusado deter prejudicado o clube ao
assinar ouatro contratos com a manca SP
Esportes. em presa que tena apresentado
capital de USS 100. Também e sus peito de
realizar negociação irregular do casse cc
Mário Tilico para a Espanha. íOESP 1 e
E41JT 1 e IB,ISP 4-3/06 28)

Transplante de cartilagem
Uma equipe de médicos na Suécia fez
transplante medito de cartilagem com
sucesso. A técnica permite regenerar
cartilagens em laboratorios e reimplantá-las
mim pacientes. (OESP 1 e A 161OG 22)

Vacina contra o câncer
Especialistas q ue participaram de um
simposmo patrocinado pelo Instituto de
Pesquisas do Câncer. em Nova York (EUA),
acreditam Que a vacina contra o câncer
poderá estar cispoflivel dentro cc 10 anos.
(OESP 1 eAl6)

Derrota' no-vólelu
A seleção brasileira de vôlei masculino foi

GERAL

Mortalidade infantil	 ti indiciado por homicídio qualificado e poae 	 derrotada ontem por Cuba por 3 sets a 2 e

Relatório da Pastoral da Criança da Igreja 	 pegar ate 30 anos de cadeia. Caso se	 perdeu a 000rtunidade de obter um titulo

Católica mostra q ue a mortalidade infantil no 	
comprove sua insanidade mental ele ficara 	 inédito no Campeonato Mundial de Võlei

Nordeste cresceu 25% no segundo semestre	
num manicômio
internado num instituto psiguiatrico em São

udiciario. Gustavo esta 	 Masculino O time vai disputar do 5 ao 8-

sobre igual penado de 93. A Pastoral
acomcanna 1,4 milhão cc tamPas nos 27	

José dos Camoos (SP) OESP 1 e CIIJT1	 ucares OESP 1 e E1/JT3B/FSP 1 4-1 e

Estados. Há intormacões de q ue as veroas de	
68SP 1-8/06 15)	

4-4/JB 30/06 1 e 30)

emergência crometidas pelo governo não
chegam ao seu destino. (Gilberto Dtmeristein
- FSP 1 e 7-2)
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