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Comissões Regionais
avaliam o Orçamento

O Projeto de Lei do Orçamento do
Estado para 1995 será avaliado, às 15
horas, no Teatro, pelos membros das Co-
missões Regionais de Representação,
eleitos durante as audiências públicas,
promovidas pela Assembléia, no primeiro
semestre deste ano. As comissões foram
criadas para acompanhar as propostas de
cada região neste processo participativo
de elaboração do Orçamento.

O documento, encaminhado à Assem-
bléia pela Secretaria de Estado de
Planejamento (Seplan), no final de setem-
bro, contempla cerca de 70% das
reivindicações priorizadas nas Audiên-
cias Públicas Regionais. Além dos

membros da comissão, participam da reunião
o presidente José Ferraz, o secretário de Esta-
dodoPlanejamento, Paulo Paiva, eo presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia, deputado alio
de Oliveira.

Projeto Sobrevídeo retoma
programação

Depois de algumas semanas paralisado
por problemas no equipamento, o Projeto
Sobrevídeo retoma sua programação, hoje,
comdois bons musicais, apartirdas 1 1h30min,
no teatro. O primeiro, "Cazuza, o tempo não
pára", mostra performances ao vivo e depoi-
mentos de um dos maiores poetas da música
brasileira. O segundo, "Mc Hammer", é um
clipe com o rapper que deu nova dimensão ao

estilo, rejeitando a linguagem violenta e
corrosiva tradicional. A entrada é franca.

Professores mantêm
negociação

Os professores daredepública estadual
aguardam uma nova rodada de negociação
com o governo, esta semana. Em assem-
bléia realizada na Tribuna Popular, na
última sexta-feira, a categoria descartou a
possibilidade de greve. O comando do mo-
vimento avalia de forma pessimista a
participação reduzida dos professores. A
desesperança, de um lado, e a evasão dos
bons profissionais, de outro, são alguns
reflexos deste estado de ânimo, afirma o
presidente da CUT regional, Carlos
Campos.
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MANCHETES	 AcONTEcE NESTA SEGUNDA

O ESTADO DE S. PAULO OESP
.J Olciaimente eleito. Cardoso vai ao Pantanal
J EUA enviam aviões para o Golfo

Jornal, da tarde	 Jt
J Batalha dos preons: dias ceonivos
.J Itamar pode leuar a FHC atormas na Carta de

1988 e Orçamento sem cermt

FOLHA 1W S. PALI.() 	 F'SP
J FHC quer implantar novo rncoeh de sinocato

PSDB e PTcrescern na oancaoa de São Paulo

GAZETA MERCANTE GM

J Cardoso pode preosarca ocoscão

JORNAL DO BRASIL	 JB

: Fraude ameace legitimiclacle erra eeoies no Am
:i Governo usa lei que preve orisão de

especulador

O GLOBO	 OG
1 Lentidão e fraudes marcam a apuração dos

votos no Rio
.J Até 97 Brasil vai receber USS 45 bi em

investimentos de murtinacnaa

ESTA DÁ O NO AR
DISQUE 900-0700 (SP)

Indicadores e nouaas eia anta da hora.
Ugao: R$ 1.50

24 horas por dia no Estaco ce S. Paulo

Correio Braziiiense	 DF
J Sequestradora queria um filho para ser amacia
Zero Hora	 RS
.J Brrtto sai na frente para buscar apoio de três

Partidos
Estado de linas	 MG
J Hélio 	 e Azeredo lá se creparam cara

segundo turno

O Popular	 GO
J Novos deputados federas e estaduais ia estão

definidos
O Povo	 CL
J Reajuste salarial pode surar R-r
Gazeta (10 Povo	 PR
J Apuração finda e dá número de novas

bancadas
A 'l'arde	 BA
J Vatcano cria centro para proteger menor em

Salvador

Aoticia	 SC
.J FFL e Frente decidem apoc hoje

Jornal do Commêrcio	 PE
D Três municípios atrasam apuração em

Pernambuco

Eleição paulista
Hoje. às 18h o Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) Uivulaa a ista oficial dos candidatos
eleitos em São Paulo, com um atraso de dois
dias em relação à previsão Inicial

Apuração no Rio
O TRE promete para hoje, às 11h a
divulgação cc mais um boletim das eieicões
no Rio, Atotalizacão dos votos so deve
terminar na terca-feira.Saiba mais na Política

Renúncia no Haiti
0 general Raoul Cedras. cnefe ao regime
militar co Haiti deve entreuar o poder entre
toje e q uarta-feira. Leia na Internacional

Pressão do fraque
O Conselho cc Segurança da ONU se mune
para cecicir a sus pensao co embarcio
econômico ao iraque. em vigor desde o fim da
Guerra co Golfo. Internacional

Planos da GE
A diretoria da General Ectric estará em São
Paulo para falar dos planos do g rupo para o
Brasil. No hotel Sheraton Mofarrej, as 14h.

Importados
A Abeiva. entidade q ue representa os
importacores oticiais de carros no Brasil.
divulga os dados do mês de setembro
relativos ao setor, As 1 0h30. na sede da
entidade (Rua Bento de Andrade. 102) em
São Paulo.

REVISTAS

Veja
O presidente: a campanha vista por dentro
A revista, que saiu mais cedo esta semana,
conta como foi a campanha presidencial e
suas consequdnclas para o Pais. A cobertura
jornalística foi iniciada dia 1 de agosto
quando equipes cc reportagem gruaaram
nos dois principais candidatos à presidência:
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz
Inácio Lu:a ca Silva (Ffl Nos bastidores.
outros jornalistas procuravam junto a amigos
intelectuais do tucano descobrir detalhes
pessoais que possibilitariam traçar a
biografia do substituto de Itamar Franco.
Descobriram - entre outras curiosidades -
um homem bem-humorado. cacaz de
disputar com os netos o pedaço maior de
sobremesa.

Protesto de mèdicos
Os medicas cue ocucam car p es cc chefia no
Hos p ital Souza Aguiar. co Rio, entregam ao
prefeito César Maia um pedido coletivo cc
exoneração cc seus car g os. às 11h A uccisão
h um protesto contra as p reGarias conoicões
ce trabalho no nos pital. Geral

Líder protestante
Chega ao Rio o secretarrn -gera l do Conseino
Munaial de lareias. o amão Konrac Kaiser
pnnapal lider protestante no mundo. Ele
participará do 1 Encontro Ecumënico Brasiieiro.

Feira de Frankfurt
Termina a 4i5 4 Feira co Livro de FrnnKturt
(Alemanhal. a mais im portante do munco cue
(eve o Brasil por tema este ano. Tuins
neg ociados actos ca tores brasileiros
oomecarn a cne par as ivrarias dentro cettes
semanas,

FIE1ÇÓES 94

Até a 00h42 desta madrugada o TSE havia
apurado em todo o Pais 96.9% dos votos cara
presidente. Resultados: Cardoso (PSDB) -
33.270.819 (54.6%). Lula (PT) - 1d.502.744
(27.1%): Enéas (Prona) —4388074(72%)'
Ouércia (PMDB) —2 696 700 (4 4%) Brizoia
(PDT) —1.786.565(2,9%): Antin (PPR) -
1.709.259 (2.8%). Gomes (PRN) - 374.663
(06%): Fortuna (FSC) —224077(04%)'
Nulos —7161.656(11 7%): Brancos-
6.992.725 (11.5%). P/antaoAE)

IstoË
Fernando Henrique Caridoso: o presidente e
o poder
Eleito com cerca de 54% dos 64 milhões de votos
válidos, o candidato do PSDB, Fernando
Hennaue Cardoso. adeu cara dezembro a
tormacao do Minreno e o detalhamento aos
seus projetos de gosemo. O tucano deixou cara
trás um testrval de diticiidades que exi ge sua
ntervenção, porque entende ser mais éf,cái
resol-los mais tarae. E preaso ciminuir o nrau
de ansedade e tensão'. declarou, retennao-se
aos politeos que pediram cargos antes mearrio
de serem abertas as urnas. Outro motivo que
levou o futuro presidente a se recolher ate
dezembro ele não cretende fazer sombra ao
bnlho da copulandade cc auem foi um de seus
maiores eleitores, Itamar Franco.

INDICADORES

DÓLAR
Comercial	 Paralelo	 Turismo

06110	 RS 0.1344	 RS 0.B46	 R$ 0.86	 RS 0,87	 P5084	 P5087
07(10	 °50M2	 P50844	 650.86	 650.87	 084	 027
07110 Colaodo Pio deJaneiro	 P5085	 RSO.88	 P50.85	 11S0.85

VALORES DE REFERENCIA 	 1	 MERCADO FINANCEIRO
Salário Mínimo - outJbro	 6570.06	 1 IBOVESPA: ausda 2.06%. vii R$ 376597 miihões
Ufir Misá/outubm	 6$ 0,6308	 IBVRJ: queda 3.13%. vume R$ 26.7 mnhões

Ouro BM&F: (07110) P51 0,7, queda de 0.48-5IPC-r— setembro	 1.51%	 COB PÓsTR: 7I10) 123 dias. 18.17'ii19.00'n
PC Fipe (sernbo)	 0,821X.	 1 CDB Pró: 107110131 dias. 52.50%I53.00%

TRPRE t271091	 2.6696%	 1 Poup.iça 110101 2.9058%
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EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 13h13min; Alterosa 13h25min; Record
18h30min; Manchete 19h30min; Bandeirantes
18h37min e TV Minas 19h00min)
TEMA: RENOVAÇÃO NA ASSEMBLÉIA
Resumo: Os cálculos indicam que a Assembléia
deve receber de 15 a 20 novos deputados, num
total de 77 cadeiras. Uma renovação bem menor
que na última legislatura, quando a Assembléia
renovou 60% das vagas.
Entrevistas: dep. Rêmolo Aloise, dep.Sebastião
Helvécio, dep.Roberto Carvalho, dep. Agostinho
Patrús, dep. Ronaldo Vasconceilos
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 I2h54min;
TV Jaguara Araxá 12h54min); TV Regional
Uberaba 12h, TV Paranaíba Uberlândia
18h50min e TV Tiradentes Juiz de Fora
l8hSOmin)

Tema: CLIMA DAS ELEIÇÕES
Resumo: As eleições de 94 não mostraram o
mesmo entusiasmo das anteriores, mas ganharam
emordeme disciplina. Esta eleição deve confirmar,
também, umarenovação bem menor na Assembléia
Legislativa.
Entrevistas: dep. José Ferraz e povo-fala
EMISSORAS DE RADIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM)
20h45min; América (AM) 11h40min; 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) 7 horas; Globo
(AM) 19 horas; Guarani (AM) 9 horas;
Guarani (FM) 20h30min; Itatiaia (AM) 21
horas; Inconfidência (AM) em 3 horários:
8h30min, 12h58min e 23h27min;
Transamérjca (FM) 7 horas e Líder (FM) 20
horas.
Tema: CLIMA DAS ELEIÇÕES
Resumo: As eleições de 94 não mostraram o
mesmo entusiasmo das anteriores, mas ganharam
em ordem e disciplina. Esta eleição deve confirmar,
também, umarenovação bem menor na Assembléia
Legislativa.
Entrevistas: dep. José Ferraz e povo-fala
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Pressão dos preços
Os primeiros 100 dias do Piano Real, vencidos
na ultima sexta-feira, registram maior demanda
por mercadorias, aumento de orecos de
produtos in natura e mateflaS-Unmas, pressoes
salariais. especuiacújo e tentativas de aumento
das margens de lucro Se g undo especialistas, o
governo terá de fazer um grance esforce para
segurar os preços, Apesar disso, garantem eles
não havera nenhum grande impacto
inflacionário, (6/o vanna Pia//o - T 1 e 12)

Ciro ameaça
O ministro da Fazenda. Oiro Gomes. informou
q ue o governo pretende usar medidas duras
para coibir os aumentos abusivos pós-eieitorais
Ele prometeu usar. inOusive. a Lei Delegada
Número 4. q ue prevê orisão para os

s pecuiadores. A diminuição ainda maior ao
imposto de Imoortacão cedera ser usada cara
aumentar a concorrência. iDan,ei/a Menaes e
FelinePatupj—B1. 75e16)

Crescimento do Brasil
Artigo publicado ontem no jornal Tfte New York
Times afirma q ue o Brasil censa grande outra
ver ao eleger Fernando Henrique Cardoso
como p residente Cardoso e definido como 'o
homem de vendas global" q ue. com seu oiano,
restaurou a credibilidade da moeda e levou o
Brasil a ser considerado um dos dez "granaes
mercados emergentes' pelo De partamento de
Comércio dos EUA. (Anelio Barreto - OESP
84/JT 12

Investimento estrangeiro
O Brasil devera receber nos oroximos trs anos
investimentos de USS 4.5 bilhões das grandes
empresas multinacionais. o que é 2.6 vezes
maior do que o registrado no periodo de 1986 a
1992. Segundo o diretor executivo da Câmara

EUA no Kuwait
Os EUA mandaram ontem para o Golfo Pérsico
aviões F-15 e F-16 (além de tanques a-lO) para
resoonder a oresenca cc 64 mi soldados
iraquianos peito da fronteira como Kuwalt
acordo com o secretario de Defesa, William Perry,
os aviões de guerra bem como o equipamento
serão evados para o Kuwait ou para passes
vizinhos, proxirrcs ao lraaue. (OESPA1O/JT
141F5P2-84M2/J81e 11101 1  12)

Ditadura no Haiti
O General Raoul Cedras, chefe do regime militar
do Hat, deve renunciar entre bole e quarta-feira
ao poder, abrindo caminho para o retomo do
presidente eleito do pais, Jean Bertrand Anstloe.
O secratáflo de Defesa dos EUA. Wiiam Peny,

.Americana de Comércio. John Mein. a América
Latina e o Brasil são os mercados q ue mais
cespertam interesse dos investidores
'ntemacionais (oel Santos Guimarães - 3G 1

14)

Especulação descartada
T'ecnicos da Comissão cc Valores Mobiliarios
CVM) avaliam q ue os fluxos de investimentos

ternos no mercado brasileiro se mantém sem
grances oscuacões. o que significa a
nexisténcia de es peculação. A análise dos
balans mensais de investimentos faz os

iicoS confirmarem q ue a entrada de caccal
stranueiro aoresenta crescimento a ritmo
stável (OESP B3)

Ao invés de ralar em
aumento de preços, as
empresas deveriam
falar em redução

Abram .Sza,mqn. presidente cia Feoera cão
cio Come rico ao Estado ae São P3u/o

Bancos estaduais
Os bancos estaduais continuam na
dependência do g overno para cobrir seus
déficits O ajuste definitivo deve ficar para o
próximo governo. O presidente eleito Fernando
Hennque Cardoso ia se comprometeu a colocar
estas instituições nos trilhos" apos tomar cesse.
A recente intervenção do Banco Central na troca
dos titulos estaduais por federais e útil apenas
para o peroo de transição governamental
(Rodney Vergi/i - FSP 2-5)

Informática para crianças
Pela primeira vez, as grandes empresas e lojas
de informática investem pesado para
incrementar as vendas no Dia das Criancas. O
objetivo é atrair o público infanto-uvenil e os
pais. em busca de alternativas cara presentear
os filhos. A Microsoit, uma das grandes
abricantes de equipamentos, montou esfances

em q uatro sno ppings de São Paulo para
apresentar o Microsoft Scftool Mulimídia e
esp

era atingir cerca de um milhão de crianças.
íOESP 1. Ole 64 a 66)

Minidisco para PCs

onselhou iedms niexaro onis assim OLC

renunciar. iOESPA111JT 141FSP2-71GM2/JB
10/00 12)

Crise na realeza
O ex-oficial da Marinha bntánca Glíi .lones filn-rou,
em 1988. a pnncesa Dmna e seu su posto amante e
ex-professor cc equtacão Jarties Hewrtt fazenco
airao ar ira-e, numa romântica cena nos jardins
da casa de campo de Hewt em Hebford. Se
confirmada. a informacão é o macr eseàndab ca
historia real britânica desde os tempos de Ana
Bona. (OESPA1 11JT 141FSP2-4Y.3 1 e 12)

Tremor no Japão
Um novo terremoto de 7,3 graus na escala
Rlohter atingiu ontem o norte do Japão onde, na

armazenar 140 milhcõs de caracteres As
a çãoiicaes dos novos miniaiscos suuendas oeio
'aoncante se reterem a recrocucão oe livros e
guias digitalizacos, dcionarios. videos musicais
e videoqames em 30 três cmensóesi OESP
J)

Salão do automóvel
Será aberto no p róximo aia 20 o 15 Saiao cc
Automovel, no Parq ue Anriem p i, em São
aulo. Serão 320 euositores, que aguarcam

im p úblico entre 500 mii e 700 mil pessoas E
Primeiro evento do setor cesde a anerlu ri

:0 mercado, em 1590. rce montadoras
nacionais e estrangeiras prometem conviver
cacificamente O p residente da Associacao
Nacional dos Fabricantes de iJ1'ep
'Anfaveal, Luiz Adejar Scneuer, arirma q ue e

salão da integ ração -"Z!Tci Roarçiies -
TI e 13)

tIERCADO F/NANCERO

Cautela redobrada
As bolsas de valores exigem redobrada cautela
cos investidores nas oroxirnas duas semanas.
periodo de vencimento aos contratos futuros cc
indicie no pregão da BM&F (dia 13) e opções
'dia 18). Este periodo. alertam os operadores,
tende a ser marcado por distorcões nos precos
das aes de maior li q uidez, q ue serao
movimentadas Dera cima ou cara baixo
ceneficiando as insttuicôes com maior cacite
cara bancar determinada tendência
Exatamente peia intenerênca desses dois
vencimentos, a evolução aos p rinci pais ind ces
do mercado acionário doce p roduzir avauacães
eq uivocadas. Q momento e oarticularmentc
negativo para esta possibilidade, considerando
ndicadores ao comércio aue confirmam um

aq uecimento expressivo de vendas em diversos
aecjmentos da economia Nos próximos aias
Ião está descartada uma citeração na taxa cc
uros pelo Banco Centra. de pendendo de sua
avaliação so p re o ritmo cas vendas expectativa
ce inflação corrente nivei das aplicaces
T inanceiras e demanda por moeda. Gera
apreensão, além da atividade acelerada do
comercio a perspectiva de aumentos sanais
- ,)revistos em cata-case - e partir a'.
correçoes cumuiativas Lie g iance exuressao. S
de outubro a dezembro a inflação oficial (IPC-r)
for reprisado em-2.5 ao mês, o funcionalismo
federal, por exemplo. deverá receber reajuste
superior a	 %

'mur semana 'nr' -'c:cs a.-cccfes
asmcas que aelram mais ae 200 fericos O
tremor atingiu as localidades de Kushiro Nemuro
e Hakkodate, na ilha serentronai de Hoaido. e

m menor ifltensade a =ião de TohoKi.
QESPA 151JT 171FSP2-7)

Generais da China
Novos generais, menos oreocu pados com a
política e mais vortados para os q uarteis. são os
Parceiros q ue o presidente chinês Jiang Zemin
ausca para fortalecer seu poder. Com eng
)aoping (90 anos) enfrentanao probmas de
saúd

e e sem aparecer em publico há nove
meses, .Jiang recebeu a aclamação pública como
'Ider da temera geração" e continuador das
reformas para a voltai ao capasmo. (FSP 2-8)

POLITICA

Eleito vai ao Pantanal
Faltando aaurar a

penas 8.8 aos votos, ia não
rtá mais possioilidade mateniatica de Fernando
l-tennaue Cardoso deixar de se eiecter no
primeiro turno. Ele tem mais ae 5 milhoes de
votos a mais Que a soma dos cemais
candidatos Tranauilo Cardc'sO comeu pua
ontem em São Paulo e depois viaiou para o
Pantanal junto coma mulher. q uth. OESP 1 e
A4/JT3/.JB 7100 1 eS)

Campeões do voto
O repórter ao telejornal Aqui accra Celso
Russomano. do P508. faz sua estréia eleitoral
com 227 mil votos o campeão ate agora
faltando a purar 2 69') aos votos A seg uir vem o
ex-uovernadOr Franco Montoro O PSDB e o PT
vão ampiiar bastante as pancadas paulistas na
Câmara dos de p utados. De um total de 70
vagas a partir da proxima iecsiatura o PSDB
que traie tem 8 ceputados. deve ticar com pelo
menos 15 O PT tem de deve eiecjer 14 OESP

1 A71F5P1c1-6/J87)

Campeão de acusações
O candidato a de p utado estadual mais votado
ate agora em São Paulo, o emoresario e
ex-prefeito de Guarulhos Pascnoal Thomeu
(PMDB), tem uma tra letona do/fica re p leta de
acusações de irreguiariaades Sua
administração foi marcada por denúncias de
empreguismo. contratos irre g ulares entre a
prefeitura e suas empresas e obras
superfaturadas Também e acusado deter
fraudado a eieiçao que eiegeu seu sucessor,
Vicentino Pappoto, em 1992 (0ESPA7)

Primeiro bebê de proveta
'O orimeiro bebê de crovera crasile i rr cresceu
e agora è unia criança de 10 anos. nna
Paula Caldeira, nascida por meio de uma
cesariana na cidade cc São Jose dos Pinhas
(PA), fez aniversario na sexta-feira. A menina
está na 4 série, estuda jazz e sa pateado e
faz curso de computação e inglês. O medico
responsável por seu nascimento foi o paulista
Milton Nakamura. (Jorge Eduardo Moscttera
- OESPAI3)

Greenpeace na Amazônia
O grupo ambientalisla Green p eace comeu
ontem a etapa brasileira de sua viagem por
todo o mundo cara p rotestar contra a
destruição das florestas. A entidade quer
mudar sua imagem Por isso, alem de
denuncias, vai mostrar casos de exploracão
racional de madeira no Ama pá e Pará. que
não causam danos ao ambiente. No Para.
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Pluralismo sindical
O governo ae Fernanuo Henrcue Cardoso vai
Jefender a ivre neqooacão saianai e o rim co
urndace sindicai (um sindicato cor categorkli. A
crocosta temo apoo co CUT e da Forca Sindical
Mas esoarra na 000scão dos sindicatos menos
moresenrativos, que cenendem do 'mnesro
sindical para sobreviver A atual Constitucao
estabece a unicidade sindical. (Valoo Cruz e
Gabriela Woffhers - FSP 1 e 1-5)

PSDB foi o único que
no me ofereceu

dinheiro ou cargos no
governo para que eu
me candjdtasse

Celso Russomarro. lider cie, votos
cara a Cãmara em São Paulo

Presente para Cardoso
O presidente itamar Franco articula a anneooacão
ias retomias riscai e prevoenoaria antes 0/1
nesse de Fernanao Henrique Cardoso. Tambem
da neqiaes para livrar o Orçamento de 1995
do déficit de AS 82 bilhões. As pro postas de
emenda constitucional seriam negociadas com o
atual Con g resso entrecando tudo p ronto ao novo
presidente. O PSDB á negocia a aprovação das
emendas como PMDB. iJT5)

Olivio procura PPR
O candidato do PT ao governo do Rio Grande
do Sul. OUsio Dutra, ceve tentar obter o apoio
do PPP edo PT8 para derrotar o candidato do

Souza Aguiar. no Rio, Miguei Ramos. para 	 ' ""'Migração
Estima-se q ue a partir dos anos 80 mais de um
milhão de jovens brasileiros foram buscar
melhores condições de vida na Europa, Estados
Unidos, Japao e paises latino-americanos
vizinhos, Em contrapartida, q uase 400 mil
estrangeiros, entre cnulenos, bolivianos,
paraguaios peruanos, angolanos e coreanos se
abriciaram em territóno brasileiro O Mercosul
.jcvera acentuar o movimento cc pessoas no
continente latino-americano. (Roldão Arnica -
CESPA 141

Assassinato em família
A tomrafia computadorizada a q ue foi
submetido na sexta-feira o estudante Gustavo
Piardo. de 21 anos, revelou uma possivel
anormalidade Na semana passada Gustavo
confessou o assassinato de cinco nieniuros de

sua fami lia em Campinas e São Jose dos
Campos (SP), O psiQuiatra Helio Lima. que
cuida do caso, afirma que pode se tratar de uma
doença neuropsiquiátrica, OESP C3IFSP 3-1)

Guerra do tráfico
A morte de pelo menos Quatro pessoas e a
fuga de famaias aterrorizadas toram as
principais consequências ca invasão do Morro
dos Prazeres. em Santa Tereza, Zona Sul do
Rio. Homens identificados como pertencentes
ao Oomanao Vermelho invadiram o morro
para tomar posse de pontos de tráfico do
Terceiro Comando. Outras quatro mortes não
foram ainda confirmadas. (FSP3-1)

Campeonato Brasileiro
Pe8uftados do sábado: Palmeiras -1 x Paraná

MDB António Sono no seg undo turno O
:eve TU dos votos contra os 49 2(U L 
Eritfo, e precisa cos eieirores ao PPR 
FSP 1 e I- 710M 71

Fraude no Rio
A aouracão no Rio e a mais lenta do Pais e esta

'marcaaa por irauces ccc cocem compiomre:c a
eg itimidade das eleiçoes se g undo candidatos a
dePutado federal e estadual c i nco urnas
tiveram o lacre violado na 13' ZE (Barra e
Jacare pagua). a maior Zona Eleitoral ela

America Latina. Na 24 ZE Bangui e na SJ ZE
Nova lguaçul foram cresas onze oesaoas nor

'raude na contag em aos votos. QESPA5.cS
5 e Informe JB 6106 7 e 3)

PT com Covas
Varios oreteltos coristas cc São Paulo cec:c.rnm
ontem a poiar o canaiaato co PSDB ao governo
cc São Paulo Mario Covas Entre eles oca
Santos, São Vicente. São cose dos Campos.
'iadema e Ribeirão Prem. A decisão sera
evada a reunião alociretorio nacional co T

16 O PMDB esta mais perto ao cancicato
°rancisco Rossi PDT). JT 101FSP 1-7).

Bônus é inviável
O presidente do Tribunal Su perior Etoral (TSE)
Sepilveda Pertence, previu ontem a devoiuçao de
uma quantidade enorme de bónus eieitoras a
Casa da Moeda. Para ele, esse tato p rova oue os
dónus não são atraentes sem o incentivo tiscai.
pois os doadores de recursos para campanhas
não cocem deduzir ao im posto de Renda. Os
partidos de es q uerca parraram o incentivo na
Cêmara. (OESP A5/JT 7/GM 610G 3)
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Cruzeiro 2 x Vitória-BA 1' Remo 1 x Náutico
1 Cniciuma 2 x Atlético-MG 0. OESP Esci
1.3.91JT18a48e 12B/FSP4-1.2e4-41J8 1
Esci 1, 7e81OG 1. Esc t cd)

COLUNAS

Base monetária
cva .penitcàc mcv	 n'o Po.e!, mcv 09 n'C

outubro. pode trazer novidades. Consta ouie o
BC está pensanco. entre outras, em aumentar

P5 10.2 bilhões para RS 14 bilhões as rr:cras
de expansão ca base motrctaria. Considera que
manter a meta anterior demandaria elevar as
taxas de juros às alturas ou reduzir a zero o
ccmpulsóno sobre os depositas à vista. O que
poderia comp rometer o Piano Real. (Direto cri
°onteOESP)

Toque de caixa
Causou estrantreza no rnercaao a decisão cia
BR Distribuidora de incorporar todo o parque
r'slalado da Chevron no Brasil. As seis fabricas
ae croa uo cc asna/to cri empresa mucaram
de mãos ha 15 dias. tuoo soba maior sigilo.
Vazada semana vassaoa. a operação caiu
como uma comoa socre o setor que conn1r3,
'ia maioria. em presas cc oequeno e meaio
porTes, todas tomeceaoras da SR. (Informe
Econômico/JB)

Aposta na energia
Stephen Pose. oono cc uma oas maiores
carteiras de investidores estrangeiros no Brasil,
prevê que uma das primeiras medidas de
Fernando Hemque sera a privatização do setor
elétrico - que se daria por metc de /0/nt
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A Sony mostrou ao p ublico este mes. durante o

 e 	 salão de intorrnatica de Milão (Itália), o MD
Data. Trata-se de um MiniDisc para

Variação em 80 dias dos precos em R$ de 26 bons a 	 computadores pessoais com cem vezes a,vIn, rnmn.tihun. . r. 11' r,r wn. e- '	
capacidade de um CD-Rom, com capacidade de	 Ângela Bíttericourt

INTERNACIONAL

GERAL

Hospitais do Rio	 foram abertos três mil quilômetros de 	 Flamengo O. São Paulo 3 x Santos 2. No
'Estamos escolhendo quem vai morrer, 	 estradas irregulares para a extração cc	 domingo: Corintflians 3 x Grêmio O:
declarou o médico chefe de equipe do Hospital 	 mogno (FSP 3-3106 7)	 Bragantino 1 x União São João O. Fluminense

mostrar a Que ponto chegou a situação no setor
de emergência do hos p ital. O selar atende
diariamente de 900 a 1.200 casos e e o mar da
aTenca Latina A falta de concrçães de trabalho

esta prosvcanao urna evasão cc ororissonais.
(Gaot-ielaGouiart—J8 1e21/c3 1 e9)
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