
éZSJ ASSEMBLÉIA 

Comissão de 
Agropecuária 
visita CEASA 

hoje 
(agenda) 

Debate discute 
fim da 

estabilidade 
P;íg. 3 

MUNICÍPIOS 
A Assembléia, numa ação conjunta 

com a secretaria de Estado de Assun-
tos Mun· . . . _ :rvr . Ictprus e com a Assocmçao 
d' Inena de Municípios, promove nos 
.. ~as 27 e 28 próximos o seminário 

~c?ntro dos Novos Municípios". O 
obJetivo é abrir a discussão dos a<>pec
tos relacionados à instalação dos 33 
novos municípios do Estado. Temas 
copmo Lei Orgânica, Código Tributário 
e restaç- d C d b . ao e ontas estarão sendo 
e attdos Por especialistas. 

ordem do dia 
A Reunfc1o Ordinária destina-se 

à apreciaçc1o das seguintes ma-

térias: 
-Requerimento no 4.632/93, do deputado 

Roberto Carvalho, pedindo informações 

ao governador do Estado, 
consu bstanciadas no envio a esta Casa 
de cópia do relatório da auditoria 
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realizada para apurar irregularidades 
em ações trabalhistas na empresa 
Minas Gerais Administração e Servi
ços S.A.; 

- Discussão, em 1 o turno, do Projeto de 

plenário 
Na Reunião Extraordinária da manhã de 

ontem foram aprovados o PL n° 909/92, do 
deputado Amilcar Padovani (PTR), que dis
põe sobre a redução, à metade, do valor dos 
emolumentos relativos ao registro de atos 
constitutivos de associação civil sem fins 
lucrativos, e PL no 1.279/93, da deputada 
Maria Elvira (PMDB), que dispõe sobre a 
assistência integral à saúde reprodutiva no 
Estado. O projeto foi aprovado com três 
emendas. A emenda de n° 1 estende o bene
ficio ao climatério, que é o conjunto de 
alterações somáticas e psíquicas que se ob
servam no final do período reprodutor da 
mulher, ou quando diminui, progressiva
mente, a atividade sexual normal do homem. 
A de n° 2 propõe estímulo ao desenvolvi
mento de pesquisas epidemiológico, clínicas 
e tecnológicas, que garantam assistência 
efetiva à saúde da mulher e do homem, e a de 
n° 3, que estabelece que o disposto no pro
grama seja fruto de convênios entre o Estado 
e os municípios, através do SUS. Também 
aprovado o PL no 1.367/93, do deputado 
João Batista (PDT), que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao Município de 
Canápolis. 

Na Reunião Ordinária da tarde, foram 
aprovados os requerimentos de n° 4.596/93, 
do deputado Agostinho Patrús, em que pede 
a transcrição, nos anais da Casa, do artigo 
que menciona, publicado no Estado de Mi
nas, em 17/7/93, sob o título "Ftmdação 
Hilton Rocha", e de no 4.60 l/93, do deputa
do Tarcísio Hcnriques, pedindo informações 
aosecretárioda casa Civil, eonsubstanciadas 
no envio a esta Casa dos doctmlCntos que 
menciona. Também aprovado, em 2° turno, 
o PL no l.l 08/92, do deputado Hcly 
Tarqüínio, que dispõe sobre os programas 
de construção, reforma, nas unidades 
habitacionais populares em zona rural. 

ORADORES 

Mutirão 
O deputado Roberto Amaral (PTB) elo

giou o Projeto Mutirão, desenvolvido pela 
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Lei n° 659/91, da deputada Maria Elvira, 
que define normas a serem observadas 
na área tributária para garantir a 
efetividade dos direitos do contribuinte, 
na forma do art. 18, inciso I, das Dispo-

Companhia Energética de Minas Gerais 
(CEMIG). O projeto atende à população 
rural de baixa renda, utilizando projetos, 
materiais e equipamentos que simplificam e 
reduzem custos operacionais de eletrifica
ção rural. Ele solicitou que a direção do 
Projeto Mutirão seja responsável por 80% 
dos custos de implantação do programa nas 
51 cidades do Polígono das Secas. O depu
tado também elogiou a inauguração da 
trincheira na avenida Raja Gabaglia. 

Mendes Júnior 
O deputado Roberto Carvalho (PT) afir

mou que vai recorrer da decisão do juiz da 1 • 
Vara do Tribunal de Justiça. O juiz decidiu 
imputar ao deputado as custas da ação popu
lar movida por ele contra o acordo entre a 
Mendes Júnior e o Governo. Segundo 
Roberto Carvalho, o Ministério Público já 
tinha se manifestado sobre a procedência da 
ação popular. Além disso, Roberto Carva
lho lembrou que o juiz que o puniu foi o 
mesmo a conceder anteriormente liminar 
favorável à ação. 

Desperdício 
A deputada Elisa Alves (PSC) solicitou 

providências das autoridades para evitar o 
desperdício de mais de 40 mil quilos de 
feijão da CONAB, estocados no annazém 
daCASEMGcmAraxá. Adcnúnciafoifcita 
pelo vereador João Bosco Borges c confir
mada pela deputada. Ela fez um apelo para 
que seja combatida a prática do desperdício 
num país abatido pela fome c miséria. Elisa 
Alves também elogiou o trabalho "honesto c 
responsável" dos vereadores de Araxá. 

Assinaturas 

O deputado Marcos Helênio (PT) de
nunciou que várias pessoas estariam 
falsificando a assinatura do govcmador Hélio 
Garcia. Segundo ele, oito falsificações já 
foram comprovadas. O deputado solicitou 

QUINTA-FEIRA 

s1çoes Constitucionais Transitórias 
da Constituição Estadual e dá outras 
providências; 

- Discussão e votação de pareceres de 
redação final. 

-

que a Mesa da Casa apure o fato e tome as 
providências cabíveis. Segundo ele, se tiver 
ocorrido conivência por parte do Governo, 
ficará configurada a prática de crime de 
responsabilidade. Os falsificadores também 
responderiam processo por falsidade ideoló· 
gica. O deputado também se referiu às 
apurações de irregularidades nas constru· 
ções de habitação popular, através do plano 
PAIH. Marcos Helênio falou ainda sobre a 
miséria do Vale do Rio Doce, criticando os 
latifundiários que expulsam do campo .os 
pequenos agricultores e que não pagam dig· 
namente aos trabalhadores rurais pelos 
serviços prestados. 

Revisão 
O deputado Gilmar Machado (PT) elas· 

sificou como "golpe" o processo de revisão 
constitucional, que deve se iniciar em 6 de 
outubro. Para ele, há interesses escusos na 
revisão de alguns tópicos considerados es· 
tratégicos para o país, principalmente 05 

relativos à ordem econômica. Segundo 0 

deputado, a pressa em iniciar o processo 
reflete interesses particulares c de grup~s , 
que se sobrcpôcm à vontade da maionn. 
Gilmar Machado solicitou o apoio de todos 
ao movimento nacional de repúdio à revisão 
constitucional, com data marcada para 0 

dia 29. 

li' orne 
O deputado Amilcar Padovani (PTR) 

elogiou a campanha contra a follle, 
cncabcçada pelo sociólogo Hcrbcrt de sou· 
za, o Bctinho. Em contrapartida, afin110.

0 

que os deputados não estão omissos c 111°1" 
· · de tos, assun como ele, fazem este upo . 

campanha há anos. O deputado criticou mn· 
da o govcmo Itamar Franco, afirmando que 
não são tomadas providências para evitar os 
aumentos abusivos das mensalidades csco· 
lares. Com relação à denúncia das assinaturas 
falsificadas feita pelo deputado Marcos 
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Diretor Resr;onsave1: Rodngo Mesau11a 

MANCHETES 
O Estado de S. Paulo OESP 
:J Supremo oá b1lhões a aposentados 
:J Forças Armadas garantem apo1o a Bons 

Yeltsm 
:J Lula ele1to. vn1a golpe. d1z ACM 

Jornal da Tarde JT 
:J Querem 1moea1r rev1são na marra 

:J Empresas de Ouérc1a autuadas por 
sonegação 

Folha de S. Paulo FSP 
:J Ye~sm consouda golpe na Rúss1a 
:J STF manda o governo reembolsar 

aposentado 
:J Trem mata 40 ao ca1r em pântano de 

jacarés 

Gazeta :.Yiercaotil GYI 
:J PIB cresce 5.29;': no pnme1ro semestre 

Jornal do Brasil 
:J Relatóno sobre chacma revela rede 

clandestma de extermín1o 

:J 8Joque1o da Av. Brasil pára o R1o por 9 
horas 

:J PIB reg1stra ma1or avanço em 5 anos 

JB 

O Globo OG 
:J Bnzola chama Exérc1to para romper cerco 

dos cammhone1ros ao R1o 

:J Promotores denunCiam 33 pela chacina 
:J Prestações do SHF em outubro sobem de 

1 9 ;~ a 1.765S~ 

Correio Braziliense- DF 
Tumulto ameaça rev1são constitucional 

Zero Hora - RS 
Yeltsin assegura controle de armas 
nucleares russas 

O Popular - GO 
lns propõe congelar altos salános " 

O Povo- CE 
Just1ça condena traficantes Italianos 

Gazeta do Povo - PR 
Tumu.lto 1mpede votação de projeto de 
rev1sao da Carta" 

aumta-1e1ra. 23 de setemoro de 1993 N'474-Ano 2 

ACONTECE NESTA QlJINTA 
:J Simon ataca Quércia :J Selante de pneu 

O senador Pedro S1mon iPMDB·RS\ deve A Assoc1ação Bras1le1ra de Distnbu1dores 
ocupar a tnbuna hoJe para d1scu rsar sobre Ford (Abrad1f) lança as 14h o Safesea1. um 
"Etica na Política" e aprove1ta para ia lar sobre se Jante que veaa mstantaneamente furos ao 
denúnc1as que envolvem o ex·governador de pneu. Local: aven1da Jndlanópolis. 529. 
São Paulo. Orestes Ouér01a. Ma1s Snnon e , R l'd d f' 1 . 
PMDB na Política ....1 ea I a e ISCa 

O secretáno da Rece1ta Federal. Osiris Lopes 
:J Inocêncio quer acordo Filho. partiCipa às 1 Oh no Rio da abertura do 

O pres1dente da Câmara.Jnocênclo de 0\ivel· semmáno "Uma ~Java realidade F1soal para o 
ra (PFL·PE), partiCipa de reun1iio com líderes Bras1J". promovido pe1a Fundação Octáv1o 
dos part idos que apó1am a rev1siío const1tu- Gouvêa de Bulhões. no aud1tóno do Mm1sté· 
c1onal. Ele quer fechar o ma1s rá p1do possível no da Fazenda. 
acordo que garanta a 1nstalaçiio oa assem
bléia rev1sora no 01a ô de outubro. 

:J Lula e Mercosul 
O pres1dente do PT e candidato do pa111do à 
presidência da Repúbl1ca. Lu1z lnác1o Lula da 
Silva. pan1c1pa à no1te. em Cu nliba, da aber· 
tura de um sem1náno pet1sia sobre o Merco
sul. Lu la dá coletiva no aeroporto. às 1 9h30. 
e ~.egue para o semmáno. 

:J Telefone mais caro 
As tanias telefômcas i1cam ma1s caras entre 
hoje e amanh,i O aumento deve ser de 
33.53;', , o eqUivalente ao IGP·DI de agosto. 
Isso ind1carlél que o governo mantém a polit 1· 
ca tanfária, apesar da adoção de um redutor 
ter s1do acenada aos empresános pelo mm1s· 
tro da Indústria e ComérciO. José Eduardo 
V~1ra de Andrade. 

':J Estrela: nova fábrica 
A Brinquedos Est re la maugura nova un1dade 
em Manaus. Trata·se da ma1or íábnca da 
marca na Amér1ca Latma. com 3.200 m2 de 
área construída. Até f1nal do ano a un1dade 
terá capac1dade para produm 49 art1gos d1fe· 
rentes. 

:J Associacão do Café 
Será 1nstal~da em Brasília a Assoclélção dos 
Países Produtores de Café. formada por 45 
países. O objetiVO é valonzar o produto no 
mercado mternac1ona1. Pnno1pal a1i1Culador 
do mov1mento. o mm1stro da lndústna e Co· 
méro1o e mienno da Aancuiiura . José Eduar· 
do Andrade V1e1ra. deve ser ele1to presidente. 

:J Olimpiada-2000 · · 
Em votação secreta. 89 memnros do Com1iê 
Olímpico Internacional 1COJ) escolhem em 
Mônaco a c1dade que promoverá a Olimpíada 
do ano 2000. Siio c:nco as cand1datas: Pe 
qUim (China\. Sydney !Austrália), Berlim (Ale 
manha), Manchester (Inglaterra) e lstamou 
(T urqu1a). O pres1dente do COI é o espani1o 
Juan Antomo Saramancn. que oeve se aDste 
na votação. 

:J Bulhões depõe 
Gustavo Bulhões. fi lho do aovernador de Ala 
goas, Geraldo Bu lhoes JPSC), será ouv1do 
em mquéntc. Ele é acusado de ser o possível 
autor dos tiros que atmg1ram seu segurança, 
Cícero Adalto da Silva. e o i1lho. Emanuel da 
Silva. O caso aconteceu anteontem à no1te. 
na casa do governador. em Mace1ó. 

:J Assembléia dos professores 
Os professores da rede estadual de ensmo 
de São Paulo dec1dem às 14h em assemblé1a 
se mantêm a greve que tá dura 37 dias. A 
ccnceniração pode ocorrer ou em irenie ao 
Palácio dos Bandeirantes ou no estádio no 
Morumbi. 

:J Mundial de Basquete 
As equ1pes que disputam o 3: Torneio Mun
dial Femmmo lnterclubes de BaSQueie voitam 
as quadras. Unnned/Araçatuba eChme Tearn 
abrem a terce1ra rodada. a pa1t1r das 18h. no 
gmás1o pol 1espo!i~o Paschoal Thcmeo. em 
Guarulhos (SP). 

MERCADO FINANCEIRO 
A multiplicação dos juros 

Nem as ma1s sofrsticadas calculadoras estão oon· Juros- Os aplicadores que procuraram os ban-
segu!ndo calcular qual é a taxa de Juro real da aos ontem encontraram CDBs vanando de 
econom1a hoJe. Uma salada de índ1ces aponta 5.640% a 5.720;~ ao ano. A ma1ona dos negóc1os 
taxas rea1s anua1s que vanam de 14.2S', a 32.7'/;. foram fechados a 5.67DS', . que representam ren-
0 mercado está um pouco confuso com as md1ca· dimento bruto mensal de 40,31 ~~ . 
ções do Banco Central em relação aos JUres e à Dólar- O ág1o do paralelo sobre o comercial 

---------------1 polít1ca oambral. O certo é que a autondade mone· chegou a um dos níve1s ma1s baiXos dos últimos 
A Tarde - BA tána está tentando buscar um novo patamar de anos. A moeda era cotada pelos camb1stas ape· 
Deputado rasga o proJeto da rev1são em acomodação nessa relação oãmbr~juro, tendo nas 1.65~'; acima da cotaçiío oficial. E não há 
pleno Congresso" em VISta a mflação ascendente. sma1s de recuperação à v1sta. 

A Crítica- AYI 
Rev1são não deve atmg1r Zona Franca 

A N otícin - SC 
Deputados tumultuam a rev1sào 

Jornal do Commércio- PE 
Yeltsln mantém o poder e tem apo1o do Ocidente 

INDICADORES 
DÓLAR 

Comercial Paralelo Turismo 
2!/09 115335 (C) 115 345 (V) 117 00 (C) 119 00 (V) 115 30 (C) 120.00 (V) 
22/09 117 002 (C) 117005 (V) 117 50 (C) 119 00 (V) 1Hl 90 (O) 12110 (V) 
22/09 Cotação no Rio de Jane1ro 114,00 (a) t13,00 (v) 115,00 rc) 121,50 (v) 

I:::::::::VAtORES:DEREF.ERÊNCIA:::::::::: j ! .:::::::::-:MEEC'AD.O:FlN'ANCElRCI::::::::::::: 
S~lá1J.Q_Min1mo • SWíniYo CRS 9.000 00 Jbovesoa: alta c1e 1 05:,; volume CRS 30 O bi 
TR "Pro-rata". 2019 1 !5227253 IBVRJ alta de 1 5.3% volume CRS 3 43 bi 

li'"' 3tu Ufir diárta • 23/9 CRS 00.20 Ouro BM&F: (22f.ll CR$ t 363.00. baixa de 2 3:,s 
'LU Exeelincla 8tn RaJuftados Ufir • SeU,mbro CRS 5()48 CDB: 1221(}) 40 21% 30 dias 5 070% ano (brutas) 

JcatU Nf»,: Se Ylx:ê ~u US$ l.!XX>an 1o de 1 ~~I=PC=F'ip=,ll=l2~·~ OII~Ja~dn~ss~ern~an~a~se~Je~.m~IY~ol~;31~88~'A~o ~~P~o~u~oaln~ca:: ~~2~31!9\~3~~ C~2~47~S~~. =====~ 
Silo Prrulo 1 

Te!.: (011) 822-0200 • Pax: 822-0281 i 
Janeiro de 1991, ~18nholema!SdeUS$17.coo.r lcatu Rlo de Jll.!lC!ro 
Rmllbllldall (~m USl) 00 t• 8e!ID1re ~ 1993: 88,5% Te\.1 (021) 533-1248. Fax: 240-4133 

; • 
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GRUPO "S A O ESTADO DE S. PAULO" 

ECONOMIA 
Bilhões para aposentados 
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 
ontem que todos os aposentados e pensiOnistas 
que receberam menos de um sa1ám mimmo 
entre outubro de 1989 e JUlho de 1991 têm 
d1rerto a receber a diferença entre o que 
gannaram e o que era dev1do. acrescido de juros 
e oorreçEo monetána. A deciSão do STF 
ampara-se no parágrafo 5-' do art~go 201 da 
ConstrtUJçEo, segundo o qual nenhum beneficiO 
pode ser mtenor a um saláno mimmo. Somente 
aos trabalhadores rura1s. a PreVldênaa terá de 
pagar entre USS 3 bilhõés e USS 5 bilhões. (OESP 
1 e81jJT1 e 11/FSP1 e2-11/GM6/0G 1 eB) 

Fazenda desmente redutor 
Assessores do Ministéno da Fazenda 
desmentiram ontem a ex1stênc1a de estudos 
para a aplicação de um redutor sobre os 
reaJustes das tantas públ1cas. como havJa 
declarado o mm1stro da lndústna e ComércJo. 
José Andrade Vie1ra. Segundo eles, o mm1stro 
Fernando Hennque Cardoso d1sse a V~ira que 
a oroposta foi inoportuna e tumUltuou o 
mercado. Em nota oi!Clal. Cardoso real1rma o 
obJetiVO de governo de lixar as tantas em função 
dos custos de produção. (OESP 1 e 83/JT 
8/FSP 1-10/GM 3jJ8 Eco 5/0G 27) 

Pacote depende do FMI 
O pacote econômiCO já está pronto e seu 
lançamento niío depende da convemênc1a 
polnica mterna e s1m da VJagem do mm1stro 
Fernando Henrque Cardoso nos próx1mos dJas 
para a reunião do Fundo Monetáno lntemaaonal 
(FMI). A repentma elevação dos JUros provocada 
pelo governo está ligada à preparação do 
lançamento do paoote. As presenças de Pérs1o 
Arida. André Lara Resende e Pedro Malan no 
governo foram dec1sr.ras para que Cardoso 
reoonsiderasse o cronograma de ação. As 
med1das devem ser 1m postas por me1o de Medida 
ProVlsóna. (Jânio de Fredas- FSP 1 e 1-5) 

PIS cresce 5,49% 
O Produto Interno Bruto brasileirO (PIB) cresceu 
5.49i~ no pnme1ro semestre deste ano. em 
relação ao mesmo período de 1992. A 
mformação é do lnst1tuto Brasileiro de Geograf1a 
e Estatística (IBGE). Segundo o lnst1tuto. esse 
resultado smal1za para um resultado posJtJvo em 
1993. revertendo a tendênc1a dos últ1mos três 
anos. O destaque fo1 a mdústna da 
transformaçáo. com cresc1mento de 10.89;':. O 
PIB no segundo tnmestre cresceu 1.3;': em 
relação ao ante no r. revelando desaceleração. 
(OESP 86/JT 11/FSP 2-1/GM 1 e 3/JB 1 e Eco 

INTERNACIONAL 
YeHsin consolida golpe .. 
A cnse russa desencadeada pela dec1sao 
anteontem do presidente BorJS Yeltsm de diSsolver 
o Parlamento parec1a sob oonlrole ontem. Yells1n 
recebeu o apoo das Forças Armadas e da ma1ona 
das provínc1as autônomas. O m1mstro da Defesa. 
Pavel Graohev. af1rmou que o oonlrole do arsenal 
nuclear russo oontmua nas mãos de Yei!Sin. "r Jão 
va1 haver sangue", garannu o preSidente para 
acalmar a op1mão pública mtemaaonal que teme 
uma guerra av1l. Enquanto ISSO. ISOlados no pred1o 
do Parlamento. os oonservadores tentam 
resJs!1r. mas sem ma1or êx1to (OESP 1 e Cad 
EspjJT f e 12 a 14/FSP 1 e Cad Esp/JB f 14 e 
1 5/0G f, 22 e 23). Yells1n anuno1ou esta 
madrugada a convocação de ele1ções 
presidenciais para 12 de JUnho de 1994. 
(Plantão AE) 

Ocidente reafirma apolo 
Na avaliação dos mercados mlernaoonaJs, a 

NEWSPaper 
HOJE NOS JORNAIS 

OESP • JT • FSP • CM • JB • OC 

1/0G 21). O PIB mundial crescerá ma1s de 3;': 
em 1994. (OESP810/JT11) 

Agricultura mais eficiente 
OS preços dos produtos agrioolas brasJieJros 
caíram. em dólar. 30i~ entre 1982 e 1993. no 
crrténo ponta a ponta. e 18i': pela méd1a móvel 
de três anos. segundo a MB Associados. A 
queda dos preços foi resurtado do aumento da 
produrtJVdade. modermzação do processe 
produtiVo e cap1tahzação do setor. Também 
oontnbUJu a abertura da eoonom1a. oom a queda 
das alquotas de Importação. Váms preços 
agrioolas do País oonoorrem no mercado 
intemac10nal. (João Carlos de Oliveira- FSP 1 e 
2-12) 

CEF divulga índice do SFH 
As prestações dos oontratos do Sistema 
Finance1ro de Habrtação (SFH) vmculados ao 
Plano de EquiValência Sal anal (PES) por 
Calegona Profissional (PES/CP) oom data-base 
em Janeiro. março. ma1o. JUlho. setembro e 
novembro terão reajuste de 19.2)'; em outubro. 
Será de 102,2i~ o índiCe de reaJuste dos que 
!JVerem data-base em agosto e repasse para as 
prestações em 60 d1as. As categonas com 
data-base em setembro e repasse em 30 d1as 
terão reaJuste 78.8%. Para os contratos com 
reaJuste anual. referentes à Modalidade Par01al 
oom repasse em 60 d1as. o ind1ce será de 
1.629.13i':. De acordo oom a Ca1xa Econôm1ca 
Federal (CEF), os oontratos anua1s com repasse 
em 30 dias lerão as prestações reajustadas em 
1.765.24)',, (OESP 81/JT9jFSP 1 e 2-4/GM 
3jJ8 Eco 5iOG 1 e 28) 

Estrangeiros querem proteção 
Os Investidores estrangeiros reclamam ma1s 
Informações sobre as empresas brasileiras
po1s cons1deram mu1!o dJfíctl entender os 
balanços. Também reclamam ma1or proteção a 
seus mvest1mentos. Por causa d1sso. o Bras1l 
está f1cando para trás no comérCIO de tilu!os 
oom estrangeiros. Mas está em vantagem em 
relação aos dema1s países emergentes. oomo 
Ch1le. Peru e Coréia. porque tem ma1s oase 
1ndustnal. oomerc1al e tmance1ra e um mercado 
de açóes ma1s dr<ersJfJCado. São conclusões da 
do Semmáno lnlernacJonal Full Dioclooure. 
promov1do pela Assoc1acão Brasileira das 
Companhias Abertas IAbrasca). Banoo de 
Boston. Bovespa e Eotado. (0ESP 84/JT 
11jGM25) 

Ricúpero propõe ZPEs 
O mmJStro do Me1o Amb1ente e da Amazônia 

ma1s grave cnse política russa Já passou. Um 
exemplo d1sso é o anúnc1o ontem do governo da 
Alemanha- ma1ororedorexterno da RússJa
da assmatura, marcada para hoje, de sua 
adesão ao aoordo de reestruturação da div1da 
de externa de USS 72.5 bilhões herdada pela 
Rúss1a da ex- URSS. Mas o apoo a Yeijsm não 
é unàmme. "A at1lude de Yeltsm mostra sua 
1ncapac1dade de conduZir uma polil1ca de 
reforma·. d1sparou o ex-pres1denle Gorbachev. 
E o cJent1sta polít1co Anatoh Sosnovskl adverte: 
"A cnse ameaça a un1dade russa··. (OESP 1 e 
Cad EspjJT 12 a 14/FSP 1 e Cad EspjGM 1 o 
2jJB f4 e 14/0G 22 e 23) 

Nicarágua: greve violenta 
Uma mulher e um pohc~al morreram ontem em 
Manágua, durante choques entre pohOJals e 
grev1stas do setor de transportes n10araguense. 
A paraliSação é em protesto contra o novo 
imposto sobre propnedade de veículos e o 
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aumta-fe1ra. 
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Legal. Rubens RJcúoero. propôs ontem a 
cnação das Zonas de Processamento de 
Exportação 1ZPEs) na Amazônia oomo iorma a e 
mdustnahzar a reg1áo. noJ€ com ma1s de t6 
milhões ae habrtantes. Para ele. a mstalacáo de 
mdúslnas nào poluentes contnbUJrá para Ó 
desenvolvimento sustentado da área e permJtJrá 
a cnação de empregos. (OESP A 13/GM 5/JB 
~C01) 

Senado aprova franquia 
O Senado aprovou na terça-fe1ra o projeto de 
lei que regulamenta os contratos de iranqu1a. 
Por onentação dos empresa nos. o proJeto 
recebeu sete emendas e. por Jsso. terá de ser 
novamente submetidO à Câmara. Depo1s 1rá 
para sanção do pres1dente Itamar Franco. A 
Assoc1ação Bras1le1ra de Francn1smg IABFl 
cons1dera o proJeto s1moles e capaz de 
1gualar os d1re1tos dos franoueaaos e 
franqueadores. A le1 perml!e que os 
franqueadores contabilizem como despesas 
os pagamentos fertos a titulo de roya1t1es. 
(OESP 810/JT 1 1) 

Incentivo para pesquisa 
As empresas que mvest1rem em pesqUJsa 
tecnológica contarão com recursos de USS 
400 milhÕes a part1r de JaneirO de 94. 
segundo o secretáno de Tecnologia do 
Ministéno da C1ênc1a e Tecnolog1a, José 
Paulo Silve1ra. Metade desse valor d1z 
resperto à renúnc1a f1scal com os mcentJVos e 
o restante é a contrapartida dos mvest1mentos 
daS empresas. rJos prÓXImOS diaS. O 
pres1dente Itamar Franco assma decreto 
regulamentando a Le1 8.661. que concede 
mcent1vos. (Consue/o Dieguez- J8 Eco 3J 

Índices Fipe-Estadão 
Preçoo Precoo 

Competitivoo PúbiÍcoo 
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~ .... I 
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aumento de oombustiveJS delermmados pelo 
governo de V1oleta Chamorro. Barncadas iorarn 
ergu1das nas ruas e o:; manrtestantes usaram 
até morte1ros oontra a polio1a. Press1onada. a 
pres1den!e Chamorro determmou a suspensão 
do 1mposto. (OESPA12/FSPA-1jJ813(0G 21) 

Plano do saúdo do Clinton 
Até ser aprovado. o plano de saúde do 
presidente Bill Clmton. que garante ass1stén01a 
méd1ca a todos os res1dentes nos EUA. se1a 
alvo de d1scussões durante pelo menos o1to 
meses no Congresso. O plano preve que 80'.': 
dos seguros de saúde será o pagos pelas 
empresas, e que os assalanados arcaráo com o 
restante dos custos. A Casa Branca está 
disposta a aoortar aoordos. LobbKJs de medJC05. 
hospitais, companhias de seguro-saúde e da 
mdústna farmacêutica Já se preparam para 
press10nar os congressistas. (FSP A-6/GM 
2/J813) 
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POLÍTICA 
Tumulto no Congresso .. 
Tumulto. gntana. xmgamentos e provo caçoes 
:mped1ram ontem que o presidente do 
Congresso. Humbenp Lucena (PMDB-PB),_ 
colocasse em votaçao o proJeto de resol.uçao 
que marca o InÍCIO do processo de rev1sao 
constitucional para 6 de outubro. O deputado 
Wilson Muller (PDT-RS) sub1u à Mes?. 
arrancou o ongmal do proJeto das maos do 
pnme1ro-secretáno Wilson Campos . 
IPMDB-PB) e rasgou-o d1ante de um plenano 
perplexo. Os poucos ass1stentes nas galenas 
(cerca de 40). começaram a gntar e ademam 
ào clima de baaerna. gntando palavras de 
ordem contra a rev1são. Sem controle da 
s1tuação, Lucena suspel)_deu a sessão e 
marcou uma nova votaçao para a prox1ma 
quarta-fe1ra. (OESP 1, AS e A9/JT 1 e 5/FSP 
1, 1-4 e 1-5/GM 6/JB 1 e 3/0G 1 e 3) 

Falta de decoro 
Os pamdos conirános a rev1são ccnstJtucJonal 
- PT. PDT. PC do B e PSB -.estão 
preparando uma enxurrada de recursos ao 
Supremo Tnbunal Federal (STf) e à Mesa do 
Congresso para anular a sessao de ontem. 
Os pan1dos alegam que Lucena desres_pe1tou 
o Reg1mento Interno ao manter a sessao sem 
quorum por ma1s de 30 mmutos. Lucena 

· dec1d1u reag1r ccntra os deputados que 
tumultuaram a sessáo. Ele entrará com 
recurso JUnto à Corregedona-Geral da 
Câmara denunciando os deputados LUIZ 
Salomão (PDT-RJ). Carlos Lup1 (PDT-RJ), 
Paulo Ramos (PDT-RJ) e Wilson Muller 
(PDT-RS), por falta de deccro parlamentar. 
(OESP 1, AS eA9/JT1 e 5/FSP 1, 1-4 e 
1-5/GM 6/JB 3/0G 1 e 4) 

Ministério para Simon 
O presidente Itamar Franco conv1dou ontem o 
senador Pedro S1mon (RS) para assum1r o 
Minisléno da lndúslm e Comérc1o. S1mon. no 
entanto. parece estar decidido a recusar o 

GERAL 
Rio vive dia de cão 
Uma manifestação ccnlra a falta de 
segurança nas estradas. orgamzada por do1s 
smd1catos ae empresános do setor roaov1áno 
de carga, mfermzou a Vida dos canecas 
ontem por g horas. As p1slas das rodov1as 
Presidente Dutra e Washmgton Luís foram 
bloqueadas logo cedo por 800 cammhões 
deixados pelos manifestantes. o que provocou 
g1gantescos congestionamentos nos 
prmc1pa1s pontos de entrada e saída da 
c1dade. Os veículos foram ret1rados só após 
uma operação envolvendo helicópteros e 
forças da PM, além de mil1tares do Exérc1lo 
que mterVJram a ped1do do governador Leonel 
Brizola. Os presidente dos dois Sindicatos 
foram presos e enquadrados na le1 de 
segurança nacJonai.(OESP 1 e C1fJT SB/FSP 
1, 1-13 e 1-14/GM 1/JB 1 e 19 a 21/0G 1 e 14 
a 19} 

Chacina: acusados 33 policiais 
O relatóno f mal sobre a matança de 21 
pessoas na Favela de Vigáno Geral. no R1o, 
d 1a 30 de agosto. acusa 33 pessoas- das 
qua1s 28 são poliCiaiS m11itares. 3 são policiais 
CIVIS e 2 são Informantes da políc1a- e 
revela a existência de uma rede de cnmes 
praticados por poliCiais e alcaguetes. Pelo 
menos dez cnmes atnbuídos a essa 
orgamzação cnmmosa estão sendo 
mvest1gados. No míc1o da no1te, todos os 
acusados pela chacma liveram decretadas 
suas pnsões prevent1vas. O documento 
mforma amda que a matança foi uma 
vingança pelo assassmato, na véspera, de 
quatro PMs que faz1am uma operação 

OESP·JT ·FSP·CM ·JB ·00 

ccnv1te e qualquer partiCipação formal no 
governo. O PMDB pretende recuperar a pasta 
da Aancu1tura. que ocupava desde o míc1o do 
governo Itamar até o anúnc1o de romp1mento 
do governador de São Paulo. LUIZ Antônio 
Fleury Filho. há três semanas. (OESP A4fJT 
3/JB 2) 
Autuadas por sonegação 
A Procuradona-Geral da República recebeu 
um relatóno reseJVado da Rece1ta Federal 
que aponta rrregulandades f1scaJs em duas 
empresas do ex-governador Orestes Ouérc1a. 
A Rio Construtora e Ag ropecuána e a Braq 
lmóve1s Vendas e Administração foram 
autuadas por sonegação de 1m postos e por 
não lerem repassado para o o governo o 
INSS recolhido dos func1onános. A Rece1ta 
ínvest1ga também a Rede Central de 
Comun1caçéíes, Empresa Jornalística e 
Ed1tora Reg1onal e a Sollnvesl Admm1straçiío 
e PartJC1paç6es, todas empresas de 
propnedade do ex-governador. (OESP 1 e 
A5fJT 1 e 7) 

Caso Israel 
O mm1stro Costa Le1te. do Supenor Tribunal 
de Just1ça (ST J) env1ou telex ontem ao 
presidente do Tnbunal de Jusl1ça (TJ) de São 
Paulo. desembargador Odyr Porto. prestando 
esclarecimentos sobre o Caso Israel. Costa 
Le1te Informou que sollcJ!ou ao M1n1sléno 
Público Federal (MPF) mamfestaç.§o sobre 
eventual requJs1çiío do mquénto cnmmal que 
apura o suposto envolvrmento do governador 
Luiz Antônio Fleury F1lho e do ex-governador 
Orestes Ouérc1a na importação de USS 16,8 
milhões em equipamentos mil1iares fabncados 
em Israel. O inquénto está guardado no cofre 
do T J desde o f mal de outubro do ano 
passado. (OESP A7fJT 7) 

Lei eleitoral ratificada 
O Senado manteve ontem. sem alterações. o 

irregular na favela. (OESP C4/FSP 1 e 
1·13/JTSB/JB 1 e22fOG 1, 9e 11) 

Trem em pântano de crocodilos 
Pelo menos 40 pessoas morreram e ma1s de 
cem ficaram fendas ontem quando um irem 
de passageiros descarnlou e ca1u em um 
pântano ao atravessar uma ponte. que cedeu. 
A tragéd1a ocorreu em Saraland. no Alabama. 
sul dos EUA. Quatro dos o1to vagões foram 
JOgados no pântano che1o de crocodilos e 
ccbras. Treze pessoas amda estão 
desaparecidas. A causa do aCidente é 
desconhecida. mas há suspe1ta de excesso de 
veloc1dade. (OESP 1 e C1/JT 88/FSP 1 eA..tJ) 

Alucinação tem origem física 
Cienlistas mgleses do King's College Hospital. 
de Londres. desccbmam que a alucinação 
auditiva. um dos smlomas ma1s característicos 
da esqUJzofrenJa, ocorre quando ex1sle 
aumento da at1vJdade na mesma reg1ão do 
cérebro ac1onada nas atiVidades humanas de 
pensar e falar. A descoberta reforça a tese de 
que a as vozes que o esqu1zofrên1co Julga 
ouv1r durante uma alucmacão aud1twa sáo. na 
verdade. seus própnos pensamentos. Fo1 a 
pnme1ra vez que a ongem fís1ca desse 
smtoma fo1 detectada. (OESP 1 e A 13/JB 
12/0G 21) 

Quinta-lelra. 
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proJeto da le1 aprovado na Câmara aos 
Deputados na semana passada que va1 
regulamentar as ele1çóes do ano que vem. O 
PMDB e o PFL fizeram um acorao em p1enáno 
para remar as emendas apresentadas pelos 
senadores. O texto será encaminhado hoje à 
sanção do presidente Itamar F rance para que 
possa ser puolicado até a data de 2 de 
outubro no Diário Oficial. A ConstJ!uJçao 
estabelece que a Lei deve ser aprovada um 
ano antes da ele1ção. (JT 6(FSP 1-6/GM 6/JB 
5/0G 7) 
Anti-Lula 
O governador da Bah1a. Antônio Carlos 
Magalhaes (PFL), af1rmou ontem. em São 
Paulo. que se o Virtual candidato do PT. Lu1z 
Inácio lula da Silva. fosse ele1io para a 
Pres1dênc1a da P,epúbiJca. sena vil11na de um 
golpe por causa de sua mcompetênc1a. Em 
almoço com 30 empresános. o governador 
af1rmou que niío descana a poss1b11idade de o 
Brasil passar por um processo de 
fupmonzaçao. Antônio Carlos Magalhães 
af1rmou amda que o PFL pode apo1ar a 
candidatura do m1mstro da Fazenda. 
Fernando Hennque Cardoso (PSDB), se a 
polilica econôm1ca der certo. (OESP 1 e A6fJT 
6/FSP 1-6/GM 1 e o"fJB 4/0G 5) 

Sasse ficará com o PSDB 
O mm1slro da Fazenda, Fernando Hennque 
Cardoso. conseguiu para o PSDB a 
Pres1dên01a da Companhia de Seguros Gera1s 
(Sasse). empresa controlada pela Caixa 
Econôm1ca Federal e pela Fundação de 
Previdência Pnvada dos Func1onános da CEF 
(Funcef). Segundo O Estado de São Paulo: o 
presidente da Sasse. Manuel de Matos. sera 
subsl1iuído por Pedro de Fre1ias, diretor da 
seguradora Mulliplic. de propneaade de 
Ronaldo César Coelho. (OESP A4) 

por um advogado. Sérg1o- que f1cou com os 
se1s filhos do casai após a separação
entrou na Jusl1ça e ganhou uma ação pedmdo 
o pagamento pela ex-esposa de pensão 
aiJmenlicJa no valor me1o saláno mimmo. 
Antôn1a não cumpnu sua parte e por 1sso io1 
presa. "Vou morrer na cade1a porque náo 
lenho um centavo". que1xou-se a costure1ra. 
(OESP C5/JB 8) 

COLUNAS 
Volta 
Está praticamente certo: José Apareado de 
Oliveira deverá reassumir a embaixada em 
Lisboa. Ele se afastou do cargo para assum1r 
o Ministério das Relações Exteriores, depois 
entrou em licença médica, mas no ltamaraty Já 
se aposta na sua volta. (Coluna do Estadao) 

Honra ao mérito 
ACM disse ontem aos empresários paulistas 
que dará o prêmio de turismo. baiano a seu 
arqui-nval Brizola. Por sua conrnbwçao a~ m: 
cremento no número de turistas que vao a 
Bahia porque ficaram com medo de ir ao Rio. 
(Pamei/FSP) 

Silêncio 

Presa por não pagar ex-marido 
Por delermmaç.§o do JUIZ da 2! Vara da 
Família e Sucessões em São Paulo. Marcelo 
de Souza D1as. a costureira desempregada 
Antônia lnáaa dos Santos Lima, de 25 anos. 
foi presa anteontem por não ler'pago a · 
pensão alimentícia ao ex-mando, o porteiro de 
prédio Sérg1o Souza Lima, 27 anos. Instruído 

O ministro Fernando Henrique Cardoso, de 
diswrso tiío fádl, surpreendeu ontem os 21 
inteqranles da reuniáo do Conselho Monetário 
Nacional. Usou microfone à sua frente apenas 
para cumprimentar os presentes, o formal 
·está aberta a reuniao. • Ficou mudo durante 
os cerca de 50 minutos do encontro. (Informe 
Econômioo/JB) 
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Helênio, Padovani afmnou que pretende 
"colocar" o dedo na ferida" e apurar a ver
dade dos fatos. 

Subvenções 
O deputado T areis i o Henriques (PMD B) 

comentou a fonna de distribuição das sub-

comissões 
PROPOSTA DE EMENDA 

O vice-presidente da Fundação nacional 
de Saúde, Elias Antônio Jorge, participou 
ontem da reunião da Comissão de Saúde e 
Ação Social, presidida pelo deputado Adclmo 
Carneiro Leão (PT). Ele veio solicitar o 
apoio dos deputados a uma proposta de 
emenda à Constituição Federal que fixa os 
critérios para a destinação de recursos para 

painel 
REVISÃO 
CONSTITUCIONAL 

"Ainda se acredita que mudando leis e 
alterando artigos estaríamos mudando com
portamentos. Será que a estabilidade é a 
responsável pelos males do serviço públi
co?", questionou ontem o professor Paulo 
Neves de Carvalho, para quem a ineficiên
cia da administração pública é, antes, un1 
problema cultural. 

O professor, que participou ontem como 
expositor da 4" discussão temática do proje
to Revisão Constitucional, sobre 
"Administração Pública", promovida pela 
Assembléia, acha inoportuno falar em revi
são constitucional, sobretudo porque o Brasil 
está mergulhando num momento eminente
mente político, segundo o qual será 
praticamente impossível manter a isenção c 
o distanciamento das pressões momentâne
as. Segundo ele, mudanças nos tópicos 
referentes aos servidores públicos também 
são desaconselhadas, até porque vários avan
ços consagrados pelo texto constitucional 
federal c estadual estão sendo descumpridos, 
como é o caso dos concursos públicos c do 
instituto da carreira. Para o professor, quan
do não faltam instrumentos eficazes de 
avaliação, capazes de conjugar tempo de 
serviço com merecimento profissional, falta 

ASSEMBLÉIA INFORMA 

venções sociais pelos parlamentares. Ele é 
contrário à distribuição das verbas através 
da Secretaria do Trabalho e Ação Social, 
como alguns deputados defendem. Ele fun
damenta sua posição lembrando que, quando 
a distribuição era feita nesses moldes, so
mente alguns deputados privilegiados, çom 

a saúde. 
A proposta de emenda, de autoria do 

Conselho Nacional da Saúde, propõe a 
destinação de 30% de todas as fontes de 
seguridade sociais , entre elas, faturan1ento 
das empresas e contribuição em folha de 
pagamento para o setor. Além disso, a emen
da propõe que 10% da receita de impostos 
da União, Estados c Municípios sejam enca
minhados à saúde. 

objetividade nos critérios de avaliação, que 
se encontram mergulhados na perspectiva 
subjetiva. O que deveria ser preconizado, 
segundo ele, é a ascensão na carreira pelo 
mérito, para que haja profissionalização do 
servidor. 

O secretário-adjunto do Planejamento e 
Coordenação geral, Antônio Augusto Junho 
Anastasia, que atuou como debatedor do 
encontro, destacou a evolução do atual texto 
constitucional em relação às legislações an
teriores, principalmente porque destinou um 
capítulo à matéria, ao contrário dos artigos 
esparsos e distribuídos aleatoriamente nos 
textos anteriores. Há, no entanto, na sua 
opinião, a urgência de revisão em alguns 
tópicos, como no caso da aposentadoria dos 
servidores públicos. Anastasia alertou que, 
nos próximos 1 O anos, o Estado corre o risco 
de falir, caso não seja revista a aposentado-
· ria por tempo de serviço, com vencimentos 
integrais, segundo o cálculo dos atuais des
contos. Disse tratar-se de uma " falácia" a 
idéia de que a estabilidade responde pelos 
atrasos do serviço público, até porque, na 
sua opinião, o Congresso não tem poderes 
originários para alterar esse dispositivo. 
Acredita que rigor no estágio probatório -
período de dois anos em que o servidor, 
aprovado em concurso, pode ser exonerado 
sem processo administrativo - e a própria 
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bom trânsito junto ao Governo, conseguiam 
a liberação de verbas. Tarcísio Henriques 
afmna que repassar recursos através da 
Secretaria do Trabalho é burocratizar o pro
cesso. Ele defendeu ainda o ministro da 
Educação, Murilio Hingel, que tinha sido 
criticado pelo deputado Amílcar Padovani. 

O deputado Adelmo Carneiro Leão (PT) 
afirmou que as informações do vice-presi
dente da Fundação nacional da Saúde foram 
valiosas para a Comissão e solicitou a sua 
presença na época de votação do orçamento 
estadual. Compareceran1 ainda à reunião os 
deputados Wilson Pires e Hely Tarqüínio 
(PP), Raul Messias (PSB) e Eduardo Jorge 
(PMDB). 

instauração desses processos são instrumen
tos eficientes para promover uma mudança 
no comportamento e na cultura do servidor 
público. 

O secretário técnico-processual da As
sembléia, professor Júlio César Esteves, 
também debatedor, fez uma explanação so
bre as várias correntes favoráveis e contrárias 
ao processo de revisão constitucional. Ele 
entende que, apesar de considerar inoportu
na a idéia de revisão constitucional no 
momento, a ausência de regulamentação, 
que tem sido usada como arguntento para 
adiar a revisão, não é argumento suficiente 
para barrá-la. Acrescentou que a não-regu
lamentação não se deve unicamente à 
omissão do legisladores, mas, sim, à 
inaplicabilidade de algumas nonnas. 

Mesmo reconhecendo que a atual estru
tura esteja impregnada de " paternalismos e 
forrnalismos", principalmente no caso do 
estágio probatório e dos processos adminis
trativos disciplinares, que precisam ser mais 
rigorosos e dinâmicos, Esteves acredita que 
só a estabilidade é capaz de garantir conti
nuidade na administração pública. 

Foram coordenadores dos debates os 
deputados Simão Pedro Toledo (PTB), 
Roberto Amaral (PTB) e Clcubcr Carneiro 
(PFL). 
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to para o próximo mês de outubro. 

REVISÃO 
CONSTITUCIONAL 11 

O documento entregue diz que as causas 
dos graves problemas do Brasil não estão na 
Constituição aprovada em 1988; e que a 
revisão prevista no art.3° das Disposições 
Transitórias não dá poder constituinte origi
nário ao atual Congresso, que o autorize a 
uma modificação geral da Carta Constitu
cional". 

O presidente José Ferraz afirmou aos 
presentes que a Assembléia, como uma Casa 
democrática, está aberta tanto para aqueles 
que são favoráveis à revisão quanto para os 
que são contra. Compareceran1 também à 
entrega do manifesto os deputados Antônio 
Carlos Pereira (PT), Gilmar Machado 
(PT), Ivo José (PT) e RobertoCarvalho 
(PT). 

Representantes da coordenação do Mo
vimento Mineiro contra a Revisão 
Constitucional entregaram, ontem, ao presi
dente José Ferraz um manifesto contra a 
revisão constitucional que tem início previs-

PROGRAMAÇÃODOASSEMBLÉM 
INFORMA PARA O DIA 23/09/93-
QUINTA-FEffiA 
EMISSORAS DE TV- CAPITAL 
(Globo 12h58min; Alterosa 13h10min; Record 
18h30min; Manchete 19h5min; Bandeirantes 
19h15min e TV Minas 22h30min) 

Tema: CONSTITUIÇÃO ANO IV 

Resumo: A Constituição Mineira completa hoje 4 
anos. Para ser integralmente regulamentada, ainda 
faltam alguns projetos de iniciativa do Executivo e 
do Judiciário. Dependendo das modificações que a 
Carta Federal sofrer a partir do dia 5 de outubro, a 
Constituição Mineira também será revista. 

Entrevistas: Paulo Rubens Navarro, secretário
geral da Mesa; dep. Bonifácio Mourão (PMDB), 
relator da Constituinte de 89; dep. Tarcísio Henriques 
(PMDB), pres. Comissão Constituição e Justiça. 

EMISSORAS DE TV- INTERIOR 

(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo 
Uberlândia 12h54min; TV Sul de Minas Varginha 
12h54min; TV Leste Governador Valadares 
12h54min; TV Montes Claros 12h54min; TV 
Pontal Ituiutaha 12h54min e TV Jaguar a Araxá 
12h54min). 

Tema: TINTURARIA FORTEX 
Resumo: Uma denúncia de poluição levou a Comis
são de Meio Ambiente da Assembléia à cidade de 
Camw do Cajuru, onde a empresa Fortex está insta-

MESA DA ASSEMBLÉIA 

lando um galpão para lavar e tingir 40 toneladas de 
malha por mês. O empresário já tomou as medidas de 
proteção das águas do rio Pará e espera a aprovação de 
sua fábrica pela Fean1. 
Entrevistas: dep. Ivo José (PT), vice-presidente da 
Comissão do Meio Ambiente; Robson Rodrigues, pre
sidente da Fortex; Luiz Gonzaga R. Bernardo, eng. 
químico da Feam; dep. Márcio Miranda (PRN), dep. 
Ronaldo Vasconcellos (PL) pres. Comissão de Meio 
Ambiente. 

EMISSORAS DE RÁDIO 

(Altaneira (FM) 20 hora~; Alvorada (FM) 20h45min; 
América (AM) llh40min; Antena-1 (FM) 7 horas; 
Atalaia (AM) 20 horas; BH (FM) 7 horas; Capital 
(AM) 18h55min; Cidade (FM) 20h30min; Cultura 
(AM) 21 horas; Del Rey (FM) 8 horas; Extra (FM) 
7 horas; Guarani (AM) 9 horas; Guarani (FM) 
20h30min; Itatiaia (AM) 21 horas; Inconfidência 
(AM) 12h30min; Mineira (AM) 17h58min; 
Transamérica (FM) 7 horas e Terra (FM) 20 horas). 

Tema: PRAÇA CARLOS CHAGAS III 

Resumo: O programa mostra a visita de vários parla
mentares ao canteiro de obras da Praça Carlos Chagas, 
cuja entrega está prevista para dezembro, poderá ocor· 
rcr no dia do aniversário da Capital. 

Entrevistas: Wagner Gomes, superintendente do Ban
co do Brasil; dep. José Ferraz, pres. da Assembléia; 
Álvaro Hardy Filho, arquiteto responsável; Patms 
Ananias, prefeito de Belo Horizonte. 

ASSEMIJLI~IA INFORMA: 
JOSÉ FERRAZ- Presidente; ELMIRO NASCIMENTO- 1°-Vice
Presidente; JOSÉ MILIT ÃO- 2°-Vice-Presidente; RÊMOLO ALOISE 
- 3°-Vicc-Prcsidcnte; ELMO BRAZ-1°-Secretário; ROBERTO CAR
VALHO- 2°-Secretário; BENÉ GUEDES- 38-Secretário; SEBASTI
ÃO HELVÉCIO - 4°-Secrctário; AMÍLCAR PADOVANI- 5° Secre
tário. 
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