
EM-

Comissão
Eleitoral recebe
hoje registro de

candidatos

ASSEMBLEIA
- N 520—liDE	

..............

RÇO DE .i94

1 N F 1,11,11D R MA

painel
ELEIÇÕES

Os candidatos a representantes
dos servidores da Assembléia
Legislativa junto ao Conselho de
Administração de Pessoal têm das 8
às 11 horas e das 13 às 18 horas de
hoje para registrar a candidatura jun-to à Comissão Eleitoral. O pedido de

registro deve ser entregue à Comissão
na sala de reuniões da Diretoria-Geral,
no 10 andar do prédio da Assembléia
Legislativa. A eleição está marcada para
o dia 15 de março, no hall da entrada
principal do Palácio da Inconfidência,
das 8 às 18 horas.

Será eleito um representante dos
servidores efetivos ou pertencentes
ao Grupo de Execução e um represen-
tante dos servidores pertencentes à
estrutura dos gabinetes parlamenta-
res. Haverá uma uma para aeleição de
cada representante.

plenário
ORADORES

Desafio5
O presidente José Ferraz (PTB)

fcz Pronunciamento para falar dos
desa05 

do Poder Legislativo minei-

ro neste ano e conclamar as lideranças
partidárias ao esforço de superar "as
dificuldades de um ano particularmente
dificil, pleno de divergências políticas e
embates eleitorais". O presidente lem-
brou a série de matérias em tramitação

e as relevantes atividades institucionais
previstas para este semestre - as Au-
diências Públicas com a elaboração
do Orçamento, o seminário "Parla-
mento ds Águas", o inicio do programa
de intercâmbio com Assembléias
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A Tarde - BA
Governo já está vacilando na im poCacão deprodutos

A Noticia - SC
Revisão muda regras da afegibilidade

Jornal do Co ninlércio - PE
Empresários aprovam plano económico
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SEXTA-F

eleitor um "pato", por pretenderem
fazê-lo acreditar em afinidades entre
duas agremiações de interesses apa-
rentemente díspares.

Legislativas americanas e o acompa-
nhamento da Revisão Constitucional
-, advertindo para a necessidade de os
deputados oferecerem à sociedade "res-
postas eficazes às demandas que ela
nos apresenta".

Neste sentido, também exortou o
Ministério Público a encaminhar os
relatórios finais dos processos de apu-
ração de denúncias contra deputados,
para que se dê conclusão a esses traba-
lhos. Destacando o descortino, aexação
e o espírito público com que o procu-
rador-geral se desincumbiu da tarefa
que lhe foi delegada e "em função das
graves responsabilidades que temos
pela frente", ele pede que "o assunto
seja esgotado em suas causas e efeitos,
com pleno respeito ao Regimento des-
ta Casa e em rigorosa observância da
harmonia e independência entre os po-
deres".

Conservadorismo

O deputado Antônio Carlos Perei-
ra (PT) leu os artigos "A nova força
conservadora" e "O Patômetro", dos
jornalistas Jânio de Freitas e Gilberto
Dimenstein, publicados respectiva-
mente nas edições da "Folha de São
Paulo" de quarta-feira e ontem. O pri-
meiro detecta um arranjo conservador
na coligação prevista entre o PSDB e
o PFL, realçando proximidades ideo-
lógicas entre os dois partidos, a partir
das alianças costuradas pelos dois em
momentos de decisão importantes dos
últimos anos. Como nas votações do
Congresso, em que o PFL dá apoio ao
plano econômico em trocado apoio do
governo e do Ministério da Fazenda às
suas teses neoliberais na revisão cons-
titucional. O segundo artigo levanta a
tese de que os dois partidos acham o

Vereadores

O deputado João Marques (PP) se
pronunciou contra a proposta de emen-
da na Revisão Constitucional que
elimina a remuneração dos vereadores
de cidades com menos de 10 mil habi-
tantes. Ele disse que, em cidades
pequenas, desassistidas pelo poder
público, os deputados fazem muito
além do que cumprir suas atividades
legislativas. São "como um amigo" a
quem se procura em qualquer hora do
dia e da noite, na cidade e nos povoa-
dos, para se pedir um transporte de
doentes, remédios e outros beneficios.
"Para vereador não existe a palavra
não", disse o deputado, afirmando que
a "vereança é sacerdócio" e que, no
caso de extinção do seus vencimentos,
ele terá que tirar recursos do sustento
de sua família para exercer o seu man-
dato.

inferiores aos contratados em fina4,
amento com a Caixa Econômj
Federal. O deputado elogiou o trab
lho da comissão, presidida p
deputado Anderson Adauto (PMD)
e composta também pelos deputad
Dilzon Melo (PTB), Márcio Miralill
(PP) e Ronaldo Vasconceilos (PL),
solicitou uma CPI para aprofundara
investigações.

Homenagens

A deputada Maria Elvira (PMD)
fez vários registros. Cumprimentou,
presidente José Ferraz pelo pronun
amento, conclamando as liderança
partidárias a superar os desafios
Legislativo neste ano. Deu notícia
fax recebido do presidente Itamar Fra
co, em resposta a um convite sek
lamentando a impossibilidade de coa
parecer ontem na abertura d
Congresso Mineiro de Vereadora
presidida pela vereadora Arlete Na
greiros. Notificou que o ministro à
Educação, Murílio Hingel, dará h
na PUC a aula inaugural do semesU
Elogiou a "Carta Aberta em Defesad
Família e da Pátria", distribuída"
Praça 7, na terça-feira, pela Federaçi
Brasileira de Mulheres, presidida çc
Raquel Scarlatelli. Saudou o aiti
"Programa de Início de Governo"
Coluna do Castelo, do Jornal do BI
sil, assinada por Marcelo pontes, q
segundo ela, "faz uma análise iseflt3
atual situação". E elogiou o líder
seu partido na Câmara dos Deputa
Tarcísio Delgado, pelo seu prOflU
mento de posse na liderança, efl1
destaca as tradições de luta do pa
"É um grande líder, uma grande fig1
que todos devem respeitar" di5
deputada sobre Delgado.

ACONTECE
NESTA SEXTA

Posse de Frei
O crescente Itamar Franco assiste, em Sanha-
pc, a cesse de Eduardo Frei, novo oresigente
dc Chile. Leki mais em Internacional.

J Pesquisa eleitoral
ATV Globo 8,vulpa durante o "Jornal Nacional
a primeira nesduisa sobre sucessão presiden-
cial broduzica belo Ibobe depois do anuncio ao
Cano económico

J URV em debate
A comissão mista ao Congresso q ue vai ana-l isar a Medida Provisoria 434 que instituiu a
URV reune-se em Brasilia corri os acorro-
mstas Mano Henricue Simonsen Maria ca
conceição Tavares e joão Paulo aos Reis
'la loso.

J Privatização
O bresidente co ENDES PArsio Anda O se-
ocetario cc Reformas uo Setor Público da
Aruentina Hector Armanco Dorneniconi e
outros es pecialistas debatem a exaeriãncia
da Drivatizaçao e ca desregulamentacão na
America Latina. O debate e promoviao
pelo Comit8 de Cooceracão Ernoresarial
da Fun q ação Getulio Vargas iFGV) e sara
realzado a aaflir das 8h30 no Hotel Shera-
ton no Rio

J Adiada a conversão
As companhias aereas, que querem adotara
partir de hoje uma tabela de passagens do-
mesticas em URV vão ter aue estuerar uma
decisão do Ministério da Fazenda O DAC de-
vexa encaminnar ontem a Aeronática um p edi-
do de estudo da conversão, que sena depois
nncaminnado a Fazenda.

J Inauguração de turbina
O qovemadorce São Paub, Luiz Antônio Fleu-
ry Filho inaugura às 12h30 a segunda turbina

MERCADO FINANCEIRO
Correção da URV

Enq uantoouovernoseaje sobre quantos p que aumenta a a preensao sobre a adão de uni
tos terão sua aliquota de Imposto de Importação detlator para os contratos antoos e ca conversão
ieduzida, em busca do eauilibno nos preços o roer- pela moda das at)icaC es iastreaaas em outros
caco financeiro volta suas atenções para o Banco indexacores. cone o iGPMCentral e a nova posicão que a autoridade deve Bolsas —Vendas por parte dos investidores ester-adotar hoje quanto a taxa de juros. ao  cambio e a nos limitou a afta da Bolsa de São Paulo em 0.520.URV A exuectativa fica r conta do ajuste da URV O movimento refletiu as fortes vendas e USS 357.9de hoje. Ade ontem lezo indexador Projetar inflação milhões trocaram de mãos.de apenas 40.330 para o mês O descompasso Renda Fixa - Os juros dos CDBs terminaram on-pode comprometer a crectibilidade do indexador tem entre 5820% e 5850% ao ano O juro etetrvo
como novo lastro das operações a prazo a medida para grandes investidores ficou em 43 79%

MANCHETES
O Lado de S. Paulo	OESP
1 PSDB confirma saca de Cardoso

Vendas a orazo terão regras ate
se unda-feira

.J Tarifa menor cc moortacão ceve atincjir 50
itens

Jornal da tarde	 J 1'
1 Venda de carro Date recorce. E com URV

vai SuDir mas
PSDB marca cata cara FC sair

1 Dinheiro sujo' luiz não a ponta banido
Folha de S. Paulo	is

'temer laz ameace a emeresarjos
J 20 milhões no cais vivem de subtrahalho
.1 Majuf acentua criticas contra

peessetiebistas

traida \Eercuniil	 G\E
1 O aumento dos saiarios e das vendas

Jornal do Brasil	 J1J
Cardoso anuninou sara,, do governo
também ao PSDB

1 Ministro sabia da alta das tarifas
1 Chetào do bicho condenado tem tenibo

para fugir

O Globo	 OG
1 Adoção da nova moeda p ode ser adiada

para juibo
FH acredita em aiiancas somente no
segundo turno
Mais um bicheiro da cri pula C condenado

('orrejo Braziliense - Dl
Pl& apoia Brizola. Malul e candidato

Zero Hora - RS
Governo vai estabelecer punição para
esoecu ledores

Estado de Minas - \IG
Dona de casa vai as ruas contra precos

O Popular - GO
Banco Central diz que nova moeda não sairá
antes de abril

O Povo - CE
Greve de ônibus afeta to o Ceará

Gazeta do Po '.o - PR
Governo estuda data para lançar real

Habitação

O deputado Gilmar Machado (PT)
deu notícia das conclusões da comis-
são especial encarregada de verificar a
situação dos conjuntos habitacionais
em Minas Gerais, de que é relator. Ele
disse que a comissão levantou uma
série de evidências de
superfaturamento e irregularidades co-
metidas pelas empreiteiras, que também
se beneficiaram de favorecimentos do
poder público, sem dar um serviço de
qualidade aos mutuários. A maioria
das casas são construídas com material
de baixa qualidade e em tamanhos

Produtos de
Consumo Originais.
Uma Solução Xerox.
Os produtos de 000sujnc, carigínais Xerox
são a garantia de um perfeito
funcionasnenU) para os seus equipasnencmDesenvolvidos e fahricado.s sob ngidos
padrOes de qualidade, proporcionam
o melhor desempenho e o máximo em
produtividade
Xerox. As mclhurca soluções para
todo tipo de necessidade.
Xerox. The Document Conspany.

da hidreietnca de Rosana O ueracor vai pro-
duzir nos proximos dias mais cc 80 mil q uilo-
.vans de energia no aStenia mantido ueia
L.ompanhia Energetica de São Paulo (CESP).

J Estado de emergéncia
O prefeito Haroido Bezerra (PSDB) deve ia-
oretar estado de erneruenca no munici'pio cie
Maraba PAI Há 3 75 desabrigados na ci-
'iade. As enchentes atin g em lambem mora-
dores do sul co Marannao e co norte de
Tocantins,

J Filmes do Oscar
Estreiam em circuito nacional dois filmes in-
dicados para bremiacoes co Oscar 'A luta
de Scfiindler , de Steven Soieicerg, Conta a
historia ao Industrial alemão Oscar Schin-
dIer. que conseguiu salvar a vida de muitos
judeus durante a 2z Guerra Mundial, A fita
concorre a 12estatuetas 'EmNomedo Pai'
de Jim Sheridan, denuncia um caso vendi-
co de erro ludiciário cometido ceia Justiça
britânica



em relação ao indice do mês cassado. (OESP
841JT 9/FSP 2-7)
Receita fiscaliza
O secretário da Receita Federal. Osiris Lopes
Filho, disse q ue na próxima semana será
colocada em p rática uma oceração q ue visa
constatar se os aumentos abusivos de preços
estão se refletindo no recolhimento do Imposto
de Renda. Imposto sobre Produtos
lndustnalizaoos (P)) e na Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A
Receita vai fazer o traoalho com base nos dados
da Secretaria de Política Econômica do
Ministério da Fazenda. QESPB4/JT9/FSP 1-9)
Alta na construção
Os materiais de construção subiram 125% nos
últimos dois meses. Só em fevereiro o
Sindicato das Industrias da Construção Civil
do Estado de São Paulo (Sinduscon/SP)
registrou urna alta de 59 86% Ao todo. da
cesta de materiais auditada. 58 itens
registraram altas coma ao IGPM. "Estamos
falando de remarcação, não há outra
explicação'. otirmou o Presidente da
associação. Eduardo Zadan. (OESP B4)
Bode espiatório
O ex-diretor do Decartamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica (DNAEE). Gastão
LUIS de Andrade Lima convenceu deputados
e senadores da Comissão Mista que examina
a MP 434 de q ue o tar:faço de energia elétrica
(aumento médio de 4324%) era do
conhecimento da equipe económica. Andrade
Lima não teve dúvidas em citar os nomes do
secretario especial de Política Econômica.
Winston Fritsch. e do assessor es pecial. Jose
Milton Oallari como interlocutores do ministro
Fernando Henrique, a quem submetiam todas
as informações e pleitos das empresas
estaduais de enercjia elétrica (OESP B5/JB 1
ECO 3/00 25)
FMI quer ajuste
O governo brasileiro terá de dar novas
garantias ao diretor-gerente do Fundo
Monetario Internacional (FMI). Michel
Camdessus. sobre sua disposição de adotar
duras medidas fiscais adioonais, antes do
programa econômico ser votado pela diretoria
executiva do Fundo, em meados do mês que
vem. Essas medidas inuem a contenção dos
salários nas em presas estatais e cortes no
investimento do setor p úblico A qós essas
"ações crevias Camoessus cedera comunicar
aos cancos credores a decisão de apoio ao
programa brasileiro de estabilização- (OESP 85)
Resistência estatal
O presidente da comissão diretora do
Programa Nacional de Desestatizaçao (PND).
Andre Franco Montara Filho, afirmou ontem
que prevê resistência por parte das estatais
(CVRD, Eletrobrás e Furnas), em deposar as

À' • IXJÁ!
Suporte Tecnológico
e Consultoria.
Uma Solução Xerox.
Além dos produtos de alta tecnologia
para atender a todas as etapas do
processa~ de documentos da sua
cmprcsa. a Xerox assegura
assistencia técnica, garantia. suporte e
consultoria em todo território nacional.
Xerox. As melhores soluções pura
todo tipo de necessidade.
Xerox lhe Document Cornpan

—;

partiopações minoritárias no Fundo Nacional
de Desestatização ate o final deste mis,
onrrio determina o Decreto ri- 1.068. Ele
emt)rou q ue as estatais descumpriram o
Decreto 905 de agosto de 1993. queestipulava as vendas por carte das procrias
estatais. As vendas não ocorreram porque
aias se comportaram como nacoes dentro de
m Estado", disse. iOESP 86)

Citi e as ADRs
O vice-presidente do Citibank José Montorte.
acredita q ue em 1994 sera a vez dos
American Depositary Recei p ts lADRsl, um
nstrumento q ue permite investimento em
ações de empresas brasileiras, negociadas
na Bolsa de Nova York Segundo Monforte
este também será o ano para o lançamento
de ações no mercado interno "No ano
passado. as ações valorizaram 100% na
Boves pa, o p reço suOiu em relação ao valor
Oatrimoniai e isto torna as novas emissões
atraentes', disse. (OESP 88)

Indices Fipe-Estadão
Preçois	P.

C~9~	Púbillem
07102 - 38,93%	07/02 - 38.60%
09103 - 4790%	09/03 - 45,45%
10/03 . 4878%	10/03. 43%

45
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ECONOMIA
Redução adiada
A fada de consenso do governo sobre as
listas ce produtos q ue deverão ter suas
alí q uotas ne Imoosto de Importação reauzidas
para 2% adiou a assinatura das portarias que
colocarão a meaida em vigor. O motivo da
divisão e o numero de produtos que entrarão
na lista. O grupo q ue conta com o apoio do
presidente Itamar Franco detende a
diminuição de imposto de 60 produtos
enquanto q ue a aia mais liberal, da qual
participa o assessor especial do Ministério da
Fazenda Milton Dallari quer uma lista menor

aposta na negociação com empresarios
para q ue os preços não subam. (OESP 1 e
311JT91J8 1 ECO 1/OG24)
Real em julho
O ministro da Fazenda Fernando Henrique
Cardoso, informou ontem em Buenos Aires
q ue a adocão ca nova moeda no Pais pooera
ser feita dentro oe dois três ou até quatro
meses A sociedade segundo o ministro,
precisa se adaPtar a URV cara que seta
:mdlafltado o real "Este não é um prosrama
tecnocratico	arante Cardoso e o ministro
ia Economia ca Argentina. Domingo Cavaiio.
assinaram um acordo so p re consultas
recicrocas (George Vidor—OG 7 e20)
Vendas a prazo
O uoverno decidiu a(juardar até segunda-feira
para divulgar a cortaria q ue regulamenta as
vendas a prazo A Medida Provisória 434 que
criou a Unidade Real de Valor (UPV). prevè a
conversão obrigatória neste indexador das
obrigações com p razo superior a 30 dias
assumidas após o dia 15 Embora o governo
negue as noticias de que a portaria contenha
uma tablita destinada a expurgar o porcentual
de inflação embutido nos preços dos contratos
a prazo, o comércio decidiu paralisar as
vendas parceladas, à espera da publicação da
cortaria (OESP 1 e B1/JT9/FSP 1-6)
IGPM parcial
A primeira prévia de março do Indica Geral de
Precos do Mercado (10PM) registrou alta de
2234% o que representa uma aceleração de
1.79 conto percentual em relação à primeira
presta do mês passado. Como os preços foram
coletados entre 21 e 28 de fevereiro, o indica
ainda não cactou a disparada dos preços apos a
adoção da UPV. (OESP 841JB ECO 4)
PC: 38.87%

Os preços dos alimentos in natura"
dispararam em São Paulo no periodo de 30
dias terminado em 7 de março e foram um dos
itens q ue mais contribuíram para o aumento
da inflação. O Indica de Preços ao
Consumidor (i PC) da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe) subiu 38,87%
no periodo ou ata de 0.66 ponto percentual

INTERNACIONAL
De olho em ClintonPosse de Frei	 Livre para matar
Pesquisa dMJlgada ontem pelo jornal USA Today e	O engenheiro Eduardo Frei, 51 anos, é o novo	Comandantes militares israelenses disseram
a emasora CNN revela que 61% dos americanos	presidente do Chile. E será empossado hoje e a	ontem a comissão que investiga o massacre em
acreditam que o presidente ll Ointon é

	
solenidade contará com a presença de cem	Hebron que es não podem atirar contra CO11OS

resonsávei por aes ieqasou anttas. Tudo	delegações estrangeiras. Frei recebe a faixa de	judeus nem impedir que estes atirem em
por causa do escá. ndaio Whitater, envoPro O	Patrioo Aylwrn. prirrrdiro presidente chileno deqos	palestinos. Quando isso acontece. os soldados
presCente e sua mulher, Hillary. Inv atigapies da	do regime militar implantado pelo general Augusto	tem ordem Pie 	esconder ate que as balas dos
Justca junto a funoonarios da Casa Brama fizeram
a Boba de Nova York fechar em	(OESP	

Pinoctret. que governou o pais	 colonos aca pem cara só então interferirem16 anos.	tOESPA 14/JT 121FSP 2-1(VJB 12/00 18)
A 14/JT 1 e I2FSP2-10/JB 1 e 12100 i	 (OESPA 14/JT 12/FSP2- 10/00 19) Bordei do espanto
Dúvida à italiana	 Espionagem na Rússia A conhecida "Casa aos Horrores` deGloucester,
Urna sondagem junto ao ertorado realizada	Um espião. coto nome não foi revelado, foi preso	Inglaterra. onde já foram encontradas nove
pela Telemontecarlo garante que nenhuma das	recentemente em Moscou acusado de fornecer	ossadas, funcionava como um bordei A
alianças polacas com vetas ao pleito de 27 e 23	informações para a Aemanfla. O governo nisso	informação foi divulgada ontem pelo jornal Thc
próximos na Itália fará maioria no Parfamento. o	prendeu ha dez dias outro espião que trabalhava	$un. tendo como fonte Rola 	um
estudo acrescenta que. depois das eleições,	para o governo britânico. O Kremlin procura	cozinheiro que namorou uma das filhas de
todas as alianças vão se dissoNer, já que seus	mostrar q ue também é vitima da espionagem	Fredenck West. dono da casa. (OESPA 121JT
orcoramas são diferentes (OESPA 12)	ocidental (OESPAl21FSP2-I0IOG 19)	 721F5P2-I0TJB 12)
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fÕiTTICA
Saída confirmada	 semelhante . A Dnmeira demonstração de a poio	no Brasii. O Tribunal Su perior Fiaitorai vai exigirEstá decidida a candidatura do ministro da	' foi dada ontem. q uanco Felé atuou num	nua o magistrado de ex p iicacões. (OESP 47L1TFazenaa. Fernando i-lenrraue Cardoso,	ornerciai instituoonai elogiando o orojeto de	1 e 6/J8 1 e 41OG 5)integrante do comando do PSOB disse ontem	1 educação publica de Erizola. OESPA4/1T5)	Tentativa de linchamentoao Estii do que Cardoso vai deixar o cargo no	Alianças no segundo turno	 Armados corri toices machados tacões edia 30 ou 31. O ministro estaria definindo seus	o ministro da Fazenda, Fernanco Henripue	espingardas cerca cc oo cessoasftirnOS compromissos no governo. devendo	Cardoso. avaliou ontem em Buenos Aires quevisitar  Banco Mundial e o Fundo Monetário 	ontem lincnar o orefeilo degrandes cartidos brasileiros se farão aliancasinternaciona l (FMI) que tem manifestado acoio	no segun qo turno. Eia acread	 bitiraaES), Jose Matavelho Neto (PDT'I,a q ue o PFL.ao seu plano OESP 1 eA41JT i e 3/00 3)	partido q ue se aispôs a uma aliança com o	acusado de corrupção e malversação ao
Retirada de candidatura	 PSDB, também lançará candidato .andidato orápno Isso	dinheiro publico. Os manifestantes cercaram o
O prefeito de São Paulo, PauloMalut (PPR)	não impede, segunao Cardoso, aue os tucanos	prédio da Prefeitura de man q ã e im peq iram a
anunciou que poderá desistir de disputar 	continuem buscando alianças para o primeiro	entrada dele e aos secretários. q ue tuuiram cara
Presdãfloa em favor de Antônio Carlos	turno sendo ele o candidato ou neo O ministro	a cidade vizinha. Alegre. (OESPA41Jt 1 a 7)
Magalhães (PFL-EA( Mesmo assim reafirmou	negou q ue tenha comunicado ao oresiaente	Brizola e Globoontem sua candidatura e disse aue seu parIdo. o	Itamar oue deixara o Ministério ale o aia 2 de	A 'iv Globo não havia sido notificada ca ceosãoPPP, é o único com afinidade para tormar uma	abril. (FSP 1- 12100 1 e 3)	 da Justiça que garanta ao governador Leonelaliança corri o PFL Maluf acha que a tentattva ae	Notáveis x radicais	 Brizola o direito de resoosta no "JornalaprOxitnl5ÇãO de ACM com o PSDB vai fracassei.	' Coordenado pelo ex-q ecutaao Plinio de Arruda	Nacional', Para a TV Globo, essa Pode ser uma10ESPI eA8/JTFSP 1 e 1-14/003)	 Sampaio. um conselho de notavas vai orientar	estrategia aos advogados do governador. ETática contra Quércia	 os rumos coliticos ca cam panna a Presidência	possi'vel q ue recebamos a notiticacão somenteO PMBD prepara seu Conselho Poli'tco como	do candidato do PT. Luz macio Lula oa Silva, e	amannã i'hole( no fim da tarde, o Que dif icunanaútitm recurso para tentar unir o cai-tido em tomo	ao mesmo tempo p rocurar isolar os radicais ao	nossas citances de entrar com um recursode um norrrd para a sucessão p tesioenciai e	cartido. O conseino tara a incum põncia ae, com	isse o aavogaao Jose Américo JT 71acabar com a ameaça de racna drovcoaaa cela	os Olhos da socieaace e não ao militante
lançamento da candidatura ao ex-oovernaaor	poli 'tico. ocinar sacre a crocaganaa e o	Adultério sem punição
Orees Quercra. Isso no caso de fracassarem	conteudo politico ao discurso ao candidato.	O ministro ca Justiça. Mauricio Corrèa receceu
duas investidas: uma caravana a São Paulo de	(João Domingos - OESP 7 e A6/JT 3)	 das mãos do lurista Evandro Lins e Silva
lideres de Assembeas e um abaixo-assinaao Magist rado ameniza	 sugestões para o novo Códi go Penai Aouiteriopedindo que o ex-governador disp ute o Palácio	o presidente do Tribunal de Justoa do Rio	emissão de cheq ues sem fundo e alguns casosdos Bandeirantes. OESPA5/JT5)	 Antóno Caos Amonrn q ue retomara o Brutal na	de eutanasia não serão mais passiveis ae
Pelé apóia Brizola	 segunda-leira, amenizou ontem a denuncia de que	cadeia. A comissão formada por 12 juristas e
Após se dizer assediado por todos os partidos"	um parido brasileiro fera recebido recursos da	comandada por Uns e Silva, tamoem propõeque têm candidatos a sucessão do presidente	mata italiana "Nunca falai em dinneiro proveniente	que poluir rios e o ar. alem de inocular virus emItamar Franco e de flertar com o PT Felé a	de tráfico de droga ou de extorsões por obra ao	um computador passem a constituir crime Oescolheu quem vai apoiar o governador do Rio	grande crime organizado' disse falei sacre	aborto até o terceiro mès de g estação cassariaLeonel Brizola, ' ou q uem tiver um oroleto social	dinheiro sujo porque em entrou cainqestinamonte	a ser permitido, (Lauro Jardim - ,;B 1 eS)

GERAL
Campanha pelo emprego	 Pacote de desabrigados	 1 beatlemaniaco brasileiro Marcelo FrUesA segunda eta pa da Ação pela Cidadania,	Cerca de 80 imoveis serão desa pro p riados para	descobriu em Nova Ynrk (EUA) uma gravaçãocoordenada pelo sociologo Herbert de Souza. o	o projeto de prolongamento da Avenida Faria	caseira cc John Lennon com 40 canções. OBetinho, comeu ontem. O sociólogo quer	Lima. em São Paulo. A lista deve sair ainda este pes q uisador p retende ainda organizar umcombater o desem prego q ue atinge atualmente	mês no Diário Oficial do Munio p io. Os imoveis	evento em homenagem a Lennon no Rio, que
2.2 milhões de pessoas em todo o Pais. O dado	estão na faixa com p reenaida entra as avenidas	deve contar com a presenca de Yoko Ono viúva
consta da pesquisa "Marca do Mercado de	Juscelino Kubitschek e Helio Peilegrino. na Vila	do cantor (00 1 e Seg Cad 1)
Trabalho no Brasa", feita pelo IBGE e entregue	Olimpia Com este terceiro e último cacoteao soci ó l

og
o , (OESP t e A 161J'r t e 7 UFSP 1.	eleva-se a 3700 numero de moveis

1-15a t-18/JB 1 e5/0G26)	 desapronáveis (OESPC7)	 COLUNASde bicheiro	 Diarréia em família
O capitão Venáncio Alves de Moura da divisão	Uma jovem de 16 anos de São Bernardo do	Razão oculta
de segurança co Fórum co Pio de Janeiro, não	Campo (ABC Paulista) q uase matou os p ais	, A eauipe econômica aorta aue emenoeuconseguiu explicar por q ue não prendeu o	adotivos, irmãos e a avo. Cansa qa de a panflar.	porque os credores internacionais insistembicheiro José Carlos Monassa Na quarta-feira,	despejou meio vidro de um laxante na caixa	no fechamento do acordo da diviaa cate rnaO Juiz Jurandir Carolina de Meio, da 34 Vara	d'água da casa. Pelo fato de so ela não ter	ainda neste ano. Não sena só insegurançaCriminal, condenou o bicheiro a seis anos de	passado mal, a menor foi p ressionada e	quanto ao novo governo Seria sobretudo,prisão por formação de q uadrilha e cardo	confessou seu crime segundo eia incentivado	o medo de Lula Panel/FSF)armada. mas o capnão so ontem a tarde foi à	por uma vizinha. Os cais aa jovem neam que a
casa de Monassa prendê-lo, A esta altura, o	espanquem (OESP 1 e C31JT 751FSP 3-3) Junqueira e o Orçamentocontraventor lá tinha providenciado a sua fuga.	Rio com água	 OproairadorArfstidesjunque,ra esta irrita-Marrelo Leite e Carlota Araujo - JB 1 e 15)	o presidente da Companhia Estadual de Agua e	do com a demora do envio do conjunto deLição às escolas	 Esgotos (Cedae), Raymundo de Oliveira,	documentos da comissão da CP/ do Orça-O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino	garantiu que o serviço de abastecimento de	mento pela Mesa do Senado. Pretende in-Privado no Estado de São Paulo (Sieeesp), do	agua estara normalizado no Rio ate amanhã,	vesttgar todos os que tiveram seus nomesqual fazem parte 6.500 escolas particulares,	logo pela manhã. Obras de ampliação no	ao menos citados na CPI, o que obv,amen-DOde ser multado em até CR$ 1.8 bilhão pelo	sistema Guandu. que abastece 80% da região	te indui os que foram indiciados. e tammConselho Administrativo de Direito Econômico	metropolitana, motivaram a falta de água.	

os 8 deputados que foram inocentados Delo(Cade) A entidade é acusada de cartel ao	(OESP G4/JB 16/OG 7, 8 e 9)	
corregedor da Câmara. deputado Fernandoinfluenciaras escolas a adotar indicas uniformes	Parreira entusiasmado	 Lyra. ( Dan uzalJB)'ara reajustar as mensalidades, A decisão final	O técnico aa Seleção Brasileira Carlos AlbertoSai em 15 de abril. (OESP 1 e Ai 71FSP 3-4)	Parreira declarou-se entusiasmado ontem com	Em marchaAids avanca	 os 6 a 1 impostos pelo Palmeiras sobre o Boca	Quarta-feira nada menos de 10 novas cã-

A Aids está se' espalhando mais rapidamente	Juniors (Argentina), pela Taça Libertadores da	maras setoriais tiveram sua reunião deentre heterossexuais q ue não tiveram contato	América. Ele disse ainda q ue o time de	 abertura no Ministerio da Industria e Co-cem grupos de alto risco. O alerta foi feito pelos	Wanderley Luxemburgo fez tudo o q ue se	mércio. Todas no setor de servrços que.Pesquis80s do Centro de Controle de	espera do futebol brasileiro na Copa do Mundo.	segundo o governo, é o menos organizadoDoenças de Atlanta (EUA). Os cientistas	(OESP E2/JT3BFSP 4-4100 1 e 30)	 e esta mam wmsodo ria busca essencialtambém estão pasmos; casos de Aids	 Lennon inédito	 pela qualidade e produtividade. (Direto daeflVoven0 homossexuais homens caiu pela	O reencontro inédito dos Beaties em estúdio vai	F0nIefOESF)nos últimos anos. (OESP A 151JT 7B)	contar com um ingrediente bastante as peoaf, O
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comissões

POLÍTICA HÍDRICA
AComissãodePoliticaEnergética, Hídrica

e Minerária aprovou ontem parecer favorável
de autoria do deputado Roberto Luis Soares
(PPR) sobre o PI, n° 807/92, do deputado
Roberto Amara! (PTB), que dispõe sobre a
política hídrica no Estado de Minas Gerais,
com as emendas n

o
s 1 a 4 e n° 7, apresentadas

pela Comissão de Constituição e Justiça, com
a subemenda n° 1 à emenda n° 6, também da
CCJ, e com as emendas n

o
s 8 a 31, da Comis-

são de Política Energética. Agora, o projeto
será apreciado pela Comissão de Meio Ambi-
ente, a pedido do seu presidente, deputado
Ronaldo Vasconcellos (PL). Também apro-
vadas duas matérias que dispensam a
apreciação do Plenário. Participaram da reu-
nião os deputados Eduardo Brás (PSDB),
que a presidiu, Aílton Vilela (PPR) e Roberto
Luis Soares (PPR).

PRÓ-LEITE
A Comissão de Agropecuária e Política

Rural aprovou ontem parecer do deputado
Jorge Eduardo (PMDB) pela prejudicialidade
do Substitutivo n° 1 ao PI, n° 1.189/92, que
cria o Programa Mineiro de Incentivo à Pro-
dução de Leite e seus Derivados - Pró-Leite,
de autoria do deputado Roberto Carvalho
(PT). De acordo com o relator, deve preva-
lecer o projeto original com as emendas de nos
1, 2 e 3. Segundo o autor da proposta, o
Substitutivo n° 1, apresentado pelo deputado
Antônio Genaro (PP), eliminava pontos im-
portantes da proposta original.

A Comissão também aprovou parecer fa-
vorável do deputado Jaime Martins (PFL)
sobre o PI, n° 1.522/93, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Fruticultura de Climas

Temperado e Tropical - Minasfruta, na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, e com as emendas de 1 a 7 da
Comissão de Agropecuária e Política Rural.

Também aprovadas cinco proposições que
dispensam a apreciação do Plenário.

DIREITOS E GARANTIAS
A Comissão de Direitos e Garantias Fun-

damentais tem agora novo presidente. Na
reunião de ontem, a deputada Maria José
Haueisen (PT) foi empossada no cargo ante-
riormente ocupado pelo deputado Adelmo
Carneiro Leão. O deputado deixou a presi-
dência para assumir a liderança do PT.

UEMG
O PI, n° 1.865/94, do governador do

Estado, que dispõe sobre a Universidade do
Estado de Minas Gerais (UEMG) e dá outras
providências recebeu, ontem, parecer favorá-
vel das comissões de Administração Pública e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
em reunião conjunta destas com as comissões
de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, que já
haviam aprovado o projeto de lei na quarta-
feira. Na Comissão de Administração Pública,
foi aprovado o parecer favorável do relator,
deputado Sebastião Costa (PFL), acolhendo
as emendas de números 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça; 3 a 10, da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer; e as de números 11 a 16, juntamente
com a subemenda de n° 1 às emendas 3 e 15.
Na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, foi aprovado o parecer do
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EMISSORAS DE TV - CAPITAL
(Globo 12h58min; Alterosa 13h25min; Record 18h30min; Manchete
19h30min; Bandeirantes 18h37min e TV Minas 19h00min)
Tema: DISCURSO JOSÉ FERRAZ
Resumo: O discurso do presidente José Ferraz, contendo um chamamento
às forças políticas para corresponder ao que a sociedade espera do Poder
Legislativo, repercutiu ontem na Assembléia. O presidente falou também
sobre o desempenho do Ministério Público na investigação das
irregularidades nas subvenções sociais.
Entrevistas: trechos de discurso do sr. presidente; dep. Milton Sailes
(líder do PFL); dep. Adelmo Carneiro Leão (líder do PT); dep. Ermano
Batista (líder do PL); dep. Agostinho Patrus (líder do BRD).
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
ltuiutaba 12h54min; TV Jaguara Araxá 12h54min); TV Regional
Uberaba 12h, TV Paranaíba Uberlândia 18h50min e TV Tiradentes
Juiz de Fora 18h50min)
Tema: MG TRANSPLANTES III
Resumo: Funcionando 24 horas por dia e atuando como uma central de
informações, o MG Transplantes, criado a partir de um projeto de lei do
deputado Bonifácio Mourão, veio facilitar a doação e o transplante de
órgãos.
Entrevistas: Neusa Magalhães, doadora; Fábio Marques Bandeira,
transplantado; Herculano Mourão Salazar, coord. MG Transplantes.
EMISSORAS DE RÁDIO
Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM) 20h45min; América (AM)
11 h40min; Antena-! (FM) 7horas; Atalaia (AM) 20 horas; BH (FM)
7 horas; 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) 9 horas; Guarani (FM) 20h30min;
Itatiaia (AM) 21 horas; Inconfidência (AM) 12h30min; Transamérica
(FM) 7 horas e Líder (FM) 20 horas.
Tema: ASSOCIACÕES MTCRORREGJONMS
Resumo: Para aperfeioar as audiências públicas de 94, realizou-se uma
reunião no teatro da Assembléia, com a presenca de 12 deputados e 16
prefeitos dirigentes de associacões microrregionais, que desejam ajudar
a tornar as audiências mais eficientes na coleta de reivindicacões.
Entrevistas: dep. Elmiro Nascimento; dep. Baldonedo Napoleão; Vitor
Vieira dos Santos, presidente da FEMAM; Manoel Borges, prefeito de
Paracatu; José Oswaldo Lasmar, superintendente da Seplan.

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
O presidente da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, deputado Célio
de Oliveira (PTB) adiou, a pedido do deputa-
do Antônio Carlos Pereira (PT), a votação da
Deliberação n° 2 da mesma Comissão, que
trata da distribuição de subvenções sociais
para o exercício de 1994, com recursos con-
signados no orçamento da Assembléia, e
converte os valores fixados em cruzeiros reais
para a URV. A deliberação seria votada on-
tem, durante reunião da Comissão.

O deputado Antônio Carlos Pereira pediu
ainda vista do parecer do relator Roberto
Amaral (PTB) sobre o Relatório de Inspeção
n° 55.733-1/92, do Tribunal de Contas do
Estado, referente a auditorias feitas por aque-
le órgão na Fapemig, em suas contas de 90 a
91. O deputado Jaime Martins (PFL), relator
dos pareceres sobre aplicações de recursos
oriundos de subvenções sociais, solicitou bai-
xar diligência às instituições beneficiadas por
essas verbas, para que complementem a do-

cumentação dos relatórios de prestação de
contas. Foi solicitado também, pelo deputado
José Renato (PMDB), relator do PL n° 1. 654/
93 do deputado Milton Salles(PFL), que trata
de doação de imóvel, converter em diligência
ao autor e à Secretaria do Estado de Recursos
Humanos e Administração, para que estes
possam prestar novas informações, que irão
fundamentar o parecer do projeto.

Solicitação semelhante foi feita pelo depu-
tado Roberto Amaral (PTB), relator do PL
1.512/93, de autoria do deputado Célio de
Oliveira (PTB), que trata também de doação
de imóvel. A comissão aprovou parecer favo-
rável do deputado João Marques (PP) ao PLs
n° 1.307/93, n° 1.313/93 e n° 1.316/93, que
tratam de criação de linhas de transporte
rodoviário intermuniCipal, os três de autoria
do deputado Tarcísio Henriques (PMDB).

Foi aprovado ainda o parecer do deputado
Baldonedo Napoleão (PSDB), pela rejeição
do PL n° 1.634/93, do deputado Mllton Salies,
que trata da carreira do magistério superior
do curso de Pedagogia do Instituto de Educa-
ção de Minas Gerais. O PL n° 1.323/93, de
autoria do deputado Tarcísio Henriques, tra-
tando de vencimentos dos servidores públicos,
foi retirado de pauta, pois seu parecer ainda
não se encontrava em condições de ser vota-
do.

A Comissão aprovou também o requeri-
mento 4.934/93, do deputado José Maria
Pinto (PP), solicitando apresentação ao
Confaz de proposta de redução da alíquota do
ICMS, de 18% para 10%, para empresas de
transporte. Participaram da reunião os depu-
tados: Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão,
Antônio Carlos Pereira, João Marques, José
Renato e Jaime Martins.

relator, deputado Baldonedo Napoleão
(PSDB), favorável à matéria com as emendas
de números 1 a 16, das demais comissões, e 17
a 26. Compareceram à reunião os deputados
Célio de Oliveira (PTB), que a presidiu,
Tarcísio Henriques e Cóssimo Freitas
(PMDB); Milton Sales, Sebastião Costa e
Jaime Martins (PFL); Ambrósio Pinto e Wil-
son Pires (PP); João Batista (PDT); Romeu
Queiroz, Roberto Amaral e Ajaimar Silva
(PTB); Adelmo Carneiro Leão (PT);
Baldonedo Napoleão e Francisco Ramalho
(PSDB).
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