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Cerca de 500 famílias foram be-
neficiadas ontem com a distribuição 
de três toneladas de alimentos pela 
Associação Feminina de Assistência 
Social (ASFAS) no bairro Jaqueline, 
um dos 11 bolsões de miséria da 
região metropolitana de Belo Hori
zonte. No bairro, várias pessoas fize
ram fila para receber a doação. Se
gundo a superintendente da ASF AS, 
Rosana Ribeiro, após a visita a 
Mariquinhas, última vila a ser atendi
da pelo comboio "Pela Vida, Contra 
a Fome", funcionários da ASFAS 
estarão distribuindo alimentos em 
áreas críticas, como embaixo de via
dutos e locais próximos a favelas. 

ordem do dia 
É a regimental. 

SEXTA 
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plenário 
Todas as matérias constantes da pauta 

da Reunião Ordinária foram apreciadas. Foi 
aprovado o Requerimento no 4.632/93, .do 
deputado Roberto Carvalho· e, em J o turno, o·. 
PL no 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 Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

ORADORES 
Emancipação 

O deputado Homero Duarte (PRN) fa
lou sobre os 68 anos de emancipação política 
do município de Areado, sua terra natal. Ele 
teceu vários comentários sobre as caracte
rísticas de sua cidade, lembrando que ela não 
é grande em dimensões territoriais mas é 
enorme na qualidade de seu povo. Ele elo
giou a administração municipal, afinuando 
que as lideranças políticas estão unidas em 
prol do desenvolvimento de Areado e das 
boas condições de vida de sua população. 

UFMG 
O deputado Ronaldo Vasconcellos (PL) 

falou sobre os 66 anos da UFM G e sobre sua 
colocação como a segunda melhor universi
dade do país, em pesquisa feita pela Editora 
Abril e publicada no Guia do Estudante. Ele 
afirmou que os critérios adotados na pesqui
sa foram rigorosos e consideraram, entre 
outros aspectos, a qualificação do corpo 
docente, o número de professores com pós
graduação, a produção de textos científicos, 
o número de cursos de mestrado e doutorado 
e a infra-estrutura de equipamentos e labo
ratórios. Dos 41 cursos oferecidos pela 

comissões 

FOME 
A Comissão Especial formada na Casa, 

a requerimento do deputado Agostinho Patrús 
(PFL), para participar das ações do governo 
de Minas na campanha contra a fome e a 
miséria, ouviu ontem Willcr José de Lima c 
Eli Pinto da Silva, presidente c vice do 
Conselho Metropolitano da Sociedade São 
Vicente de Paula, em Belo Horizonte. Eles 
falaram sobre o trabalho de promoção da 
dignidade humana, desenvolvido pela enti-
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UFMG, 2 são considerados excelentes e 24, 
muito bons. Vasconcellos destacou ainda os 
diversos programas de cooperação desen
volvi dos pehiUniversidade em parceria. com 
empresas públicas e privadas e o trabalho 
pioneiro da Fundação Mendes Pimentel, que 
é a única entidade mantida por uma univer
sidade a dar assistência a alunos carentes. 

Queimadas 
A deputada Maria Elvira (PMDB) falou 

sobre o grave problema das queimadas, que 
se espalham por todo o Estado. Ela afirmou 
que os deputados devem cobrar das autori
dades providências efetivas para evitar o 
alastramento das queimadas. Ela falou tam
bém sobre o probema da Lagoa da Pampulha, 
afirmando que enquanto os aguapés não 
forem retirados ela ocupará a tribuna todos 
os dias para falar do assunto. Maria Elvira 
comentou também sobre a municipalização 
dos serviços de transporte coletivo da Capi
tal, e disse esperar eficiência do PT na 
condução do setor. 

Patrimônio 
O deputado Antônio Fuzatto (PT) falou 

sobre a destruição do patrimônio histórico e 
cultural de São João del-Rei que está sendo 
feita pelo prefeito da cidade, Nivaldo 
Andrade, que mandou asfaltar as ruas histó
ricas. Ele disse que, agora que o assunto 
ganhou os meios de comunicação, é possível 
que o prefeito pare, mas que, por outro lado, 
muitos oportunistas surgem para defender a 
cidade. Ele apontou o governador Hélio 
Garcia como um deles. Segundo Fuzatto, no 
início de seu governo, Garcia não demons
trou o menor empenho para que fosse 

dadc, com atendimento a todas as faixas 
etárias. A Sociedade, fundada há 160 anos, 
está organizada hoje em 160 países. Em 
Belo Horizonte, a entidade mantém a Cida
de Ozanam, onde dá assistência c moradia a 
idosos- o Abrigo São Paulo- com capaci
dade para 120 pessoas, c administra o Abrigo 
Belo Horizonte, que pertence ao Estado. 

O deputado Marcos Helênio (PT) apre
sentou requerimento, aprovado pela 
Comissão, solicitando a inclusão da SSVP 
no programa de distribuição de alimentos 
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dermbadoum veto do ex-governador Newton 
Cardoso a projeto do ex-deputado Dirceu 
Pereira, que tombava ruas e prédios de São 
João; e agora o governador mostra-se preo
cupado com o que acontece na cidade. Fuzatto 
afirmou que, apesar da ordem do governo 
federal para que fossem suspensas as obras 
de asfaltamento, ainda na manhã de ontem 
elas continuavam. Ele afirmou que o deputa
do Paulo Delgado é quem tem razão, ao 
pedir a prisão do prefeito Nivaldo Andrade. 

Preservação 
O deputado Baldonedo Napoleão 

(PSDB) pediu mais recursos para a preser
vação do patrimônio histórico, artístico, 
cultural e arquitetônico da cidade de São 
João del-Rei. O deputado fez algumas críti
cas à prefeitura local, que estaria cobrindo 
de asfalto ruas "com mais de 200 anos de 
história". 

Plano 
O deputado José Militão (PSDB) co

mentou os resultados positivos do 1 o Plano 
de Fiscalização, implantado no dia 1° de 
agosto. De acordo com o deputado, em me
nos de dois meses o plano tem apontado un1 
grande percentual de receita de ICMS 
sonegada pelos contribuintes mineiros, que 
poderia estar sendo revertida para a saúde, 
educação e investimentos. 

Técnico 
O deputado Ivo José (PT) pediu apoio a 

um projeto de sua autoria que institui o Dia 
Estadual do Técnico Industrial. Para o depu
tado, seria uma forn1a de reconhecimento do 
Legislativo à categoria. 

promovido pela ASF AS 
O deputado Andcrson Adauto (PMDB), 

que preside a Comissão, apresentou quatro 
requerimentos dirigidos a entidades públi
cas. O deputado solicita à secretaria de 
Estado da Educação c ao Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino a 
promoção de campanha para aproveitamen
to de material rcciclávcl para venda, com 
reversão da renda em alimentos para famí
lias carentes. Outro requerimento, dirigido à 
secretaria de Administração c Recursos 
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XEROX 
:::J Aoosentaoo pode levar CRS 173 mil 
:::J PC Fanas fo1 v1sto numa lo1a de Frankfurt 
:::J Parlamento 1srae1ense aprova acordo de 

:J Cardoso e o FMI 
As Soluções Xerox 
estão em toda a parte. 
O tempo todo. paz 

Jornal da Tarde 
:::J FC va1 às compras na Europa 
:::J PSDB tem medo da rev1so 

JT 

O m1n1stro da Fazenda. Fernando Hennaue 
Cardoso. embarca hoje para Washmaton 
(EUA) onde part1c1pa da reumào anual do ~MI. 
Cardoso adm111u ontem que há possibilidade 
de o Brasil fechar o aoordo com o Fundo até 
fevereno do próx1mo ano. JUntamente oom a 
assmatura do aoordo da dívida externa com os 
bancos mtemac1ona1S. 

Atuaruio fortcml:lltc em impressão 

:::J Rebeldes russos atacam comando da CEI 
em Mosoou 

Folha de S. Paulo FSP 
:l Revisão em pauta 

11 Wc:r, I!Oftwme. produtos piii1l a 
impre!Silo e reproduçilo a cores. fux, 
produtos de engenlurria. produto! de 
acubamento e copiBdorllll, a Xerox 
está cada vez mais presente na vida 
du peMOU, dai cmprcw, doa negócios. 

::J Governo submete plano ao FMI 
:J Líderes tentam l1m1tar rev1sáo 

oonstrtucronal 
:::J leltsm a01anta oara 94 ele1çào pres1denc1al 

Gazeta Ylercantil GM 
:::J Setor pnvado dá 1moulso à eoonom1a 

Jornal do Brasil JB 
:::J Plano com r a a mil ação va1 ao FMI 
:::J Cam,nnone1ros pooem pegar 20 anos de 

pnsão 
::J Rankmg da F1fa põe Bras ri em 1• 

O Globo OG 
:::J Transportadoras ameaçam de1xar a 

c1dade sem combustíveiS 
::J Deputados que f1zeram baderna desaftam 

a Câmara 
:::J Governador manda prender f1lho num 

hospício em Alagoas 
:::J Yeltsin tenta contornar cnse reduzmdo 

mandato 

Correio Braziliense - DF 
Só acordo garante rev1sao da Ca11a 

Zero Hora - RS 
Dec1são do STF va1 custar USS 3.6 bi para a 
Prev1dênc1a 

O Popular - GO 
Britto diZ que governo va1 pagar diferença 
de beneiíc1o a aposentada 

O Po,·o- CE 
lnterpol coní1rma presença de PC na 
Alemanna 

Gazeta do Povo - PR 
Cardoso levará proposta da des1ndexaçiío 
ao FMI 

A Tarde- BA 
Mais CRS 5 b1 contra fome no Nordeste 

A Crítica- AM 
Previdência não sabe como pagar 

A ~otícia- 5C 
Chuvas provocam enchentes em SC 

J ornai do Commércio - PE 
Yeltstn tenta contornar cnse reduzindo 
mandato 

Plantão AE 
Parlamento dcoannado 

O pres1~ente Boris Yeftsin ordeno~ nesta madruga· 
da \hora rio de Bras11ia) aos m1n1stems da Defesa e 
do nterior o desannamento da guarda do Parla-
menta. A med1da foi tomada "para resguardar a 
legalidade e a ordem em Moscou", mfor!.Tlou nota 
distribuída pelo governo ao 1ustdicar a açao. 

O ministro da Prev1dênc1a Soc1at. AntôniO Brrt
to. discute a rev1sao const1tuc1onal em São 
Paulo. Às 10h oom 01naenie.s oa Forca S1nd1cal 
e às 15h oom a d1reçáÕ do PNBE. · 

:J Lula no Sul 
O presidente do PT. Lu1z lnác1o Lula da S1lva. 
part1c1pa de almoco em Porto Aleare iP,S) e 
v1a1a para o lntemr ao Estado. Em Passo Fun
do abona a iillaciio ao pa111do do ex-l1der do 
FOT na Câmara aos Deputados. Eden Ped1uso. 

:J GM reajusta 
A GM rea1usta os preços dos carros em 8.1 '.': e 
poderá oolocar em prátiCa aumentos de dez 
em dez d 1as. suspensos a oed1do do aoverno. 
A montadora aiega que o rea1uste de ho1e é 
urna complementaçáo do índice de 22:/:. apli· 
cada no dia 1 i., Ü rea1uste e linear. r~ o InÍCIO do 
mês todas as montadoras e1evariio seus preços. 

:J Documento do café 

çoes do grupo. Veja ma1s na Economia 

Termma o enoontro dos países produtores de 
café em Brasília. O m1111stro da Indústria e Co· 
rnérc1o. Andrade V1e1ra. será ele1to presidente 
da Assoc1açáo dos Produtores. Os partiCipan-
te,s divulgam documento oonsolidando as oos1· 

:l Nova diretoria 
A Açom1nas reune os novos ac1omstas em as-
sembléia geral para d1scut1r a aaaotacao do 
estatuto soc1al e a e1e1çáo oa nova d1retona aa 
empresa. A Açom1nas io1 pnvauzada no ult1mo 
d1a 10. 

:J CPI ouve acusados 
A CPI que rnvest1ga os cnmes ae p!Stolaaem 
toma depoimento dos acusados aa mo11e do 

Xaox. As mclhnrcll soluçlles para 
todo tipo de nca:asidade. 
XoraK. The Documont Company, 
~-TI' lr'Màii.KiraK 

0800-15-4444 
Ql ooma FIIW ,_,.,. 

senador Olavo P1res. Jcã'l Ferreira L11na. Ade· 
m1r Santos e Carlos Leonel de Macedo collles
saram ter prai1cado o crune a mando do gover
nador de Rondôn1a. Osvaldo Piana F 1lho. 

:J Combate à Aids 
Espec1al1stas norte-amencanos falam no Pdo 
sobre as novas drogas de combate à A1ds. Eles 
darão enirev1sta as 15h no Hotel Mend~en. 

:J Relatório da chacina 
O comando da PM do R1o deve d 1vulaar o 
relatóno com todas as 111formaçiíes levantadas 
até agora sobre a cliacma ae V1gáno Geral. 

:J Brasil x Venezuela 
O Bras1l enirenta a part1r das 1 9h30 a JOVem 
seleção da Venezuela na quana rodada do 
Campeonato Sul Amencano Ma~culino de Vô· 
!e1. selelivo para o Mundial da Gréc1a. Local: 
g1nás1o Carlos Cerrut1. em Córdoba IArgent1na1. 

:l Fim do prazo 
As aaênc1as do BanesDa vendem somente atE 
as 1Ôh30 o Manual do Candidato da Un~ers1-
dade de Camprnas (Un1camp - SP). Na com· 
pra do manual deve-se pagar a taxa de CRS 
1.900.00. A 1nscnçáo para o vestibular ~ode se1 
íeda sábado ou aom111go, entre 9 e 161. em 17 
c1dades da País. 

MERCADO FINANCEIRO 
Pacote de viagem 

A ~agagem que o mm1stro Fernando Hennque aplicação em CDB. 
esta levando a Washmgion. para a reun1áo com o Bolsas - Privatização e choque eoonômiCO. c 
FMI. está causando exoeciatrva entre os aaenies ambiente 1deal para os grande mvest1dores est1ca 
econômiOOS. Nas bolsas CirCUlava a notícia a e que rem suas margens de lucros com as açiíes. Onterr 
o plano econôm1oo do governo seria levadó para o mercado 1á deu sma1s de Vitalidade com aita> 
receber o aval do Fundo. Também dá-se como 
cert~ que o FMI espera a dexmdexaçiío e a doia r~ 

express1vas. 

zaçao da eoonom1a brasileira. uma iorma de oon- Dólar- Continuam os sma1s de que o mercadc 

ter a inflação e liberar recursos para a produção. A va1 manter o ágKJ do paralelo murto barxo. em um2. 
atual taxa de .1uro real praticada no Bras11111v1abihza anteCipação do que o m1n1stro da Fazenda derxoL 
1nvest1mentos oroduliVOs. Afmal. não há fábrrca no escapar sonre a un1tlcaçáo camb1al. Para o BC é 

mundo que oons1ga render lucros a e 4 :.': ao mês. 
E ISSO e o que se consegue com uma Simples 

pos1çiío e confortável e ele deve ajudar a mantê-IE 
o mam tempo possível. 

INDICADORES 
I DÓLAR -- .. .. .. . . 

Comercial Paralelo Turismo zzm 117 002 (C) 117,005 (V) 117.50 (C) 119.00 (V) 11(),90 (C) 121.10 (V) 
23/0'J 118.780 (C) 113.782 (V) 120,00 (C) 121,00 (V) 117,10 (C) 121,00 (V) 
23/0'J Cotação no R1o d~ Jane1ro 117 00 (C) 121.00 (V) t14.00 (C) 121 .50 (V) 

L:: ::::::.VAlORESDE:REEERÊNCIA:::::::::: j i ::::::::::MERCACO.FINANCElRO:::: :. : . .. , 
I Salário Mínimo -Sç.temtto CR~ g 1100 00 lhovesna: alta ne ~ Ofl% volume CRS 30 37 bl 

TA "Prtl-ro1a· - ?119 1 M1fl971 lfWRJ alta de 4.15% VOIUmll CR$ 4.4 bi 
Ufir diána • 24/9 CRS 70.20 Ouro AM&F 1'2-:Wl CR$1 42700 alta de 4.7% 
Ufir - S~tembro CRS~4fl COB (2319\40 ~7% 30 t1ias 4.510% ano (brutos\ 
IPC FinP- 1'2' nuarlnssF:'fTlana ~tP.mttol 3100% Poumnr:a: 12419\30 0207% 
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ECONOMIA 
Aposentado vai receber 
O mm1stro da Prevdênc1a. Antômo Britto. 
garantiu ontem que o governo va1 cumpm a 
dec1sào do Suoremo Tribunal Federal (STF) e 
pagar, com correção, a d1ferença aos 
aposentados e pens1on1stas que entre 1988 e 
1991 receberam menos ae um saláriO mín1mo. 
Só não d1sse como e quando. embora 
antecipasse que não será este ano e nem de 
uma só vez. A dívida f01 estimada em USS 3.6 
bilhÕes e cada aposentado poderá receber até 
CRS 173 mil. Para pagá-los. a Reoe1ta Federal 
estuda o aumento das alíquotas do IPI sobre 
produtos como bebidas e o aumento do IOF. 
Para Bntto. a solução está no dec1são do STF 
::.obre a consiltucionalidade do Cofins e do 
Finsoc~al. (OESP 1, 81, B3 a 85/JT 7 e 8/FSP 
2·1/GM 1(J8 1/0G 1 e 5) 
FMI apreciará plano 
O secretáno de Política Econômica. Winston 
Fntsch. adm1tiu ontem que estava 1ndo para 
reumão anual do FMI. em Wash1ngton (EUA). 
com os pontos pnnc1pa1s de um plano de 
desmdexação da economta. O pres1dente do 
Banco Central. Pedro Malan. Que segue hoJe 
para o encontro do Fundo. coni~rmou. d1zendo 
trabalhar com vános cenár~os que comportam 
vá nas ira1etónas para desmdexar a econom1a 
e combater a mflação. Entre esses cenários 
estão o equtlíbrio (pr~már~o) das contas 
públicas este ano e um supeniv1t. também 
pnmár~o, no próximo ano. Malan espera 
ass1nar o acordo com o FMI até fevere ~ro de 
1994. (OESP 81/JT 8(FSP 1 e 1-8/GM 11/JB 
1 e Eco 1/0G 18) 
Condessus critica Brasil 
O diretor-gerente do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Michel Condessus, 
lamentou ontem o fato de a econom1a 
brastle ira crescer abatxo do seu potenc1al. 
estimado em H, ao ano. Para ele. a recessao 
do Brasil tem s1do um obstáculo para Aménca 
Latina (AL), que podena crescer ma1s do que 
os 3.4% prev1stos para este ano se o Brasil 
contribuísse (OESP 84/JT 9/FSP 1-8/JB Eco 
5/0G 1 e 18). O vice-pres1dente do Banco 
Mundial (Bird) para a América. Shah1d Husa1n, 
colocou em dúvida ontem a conilnuação do 
crescimento e da própna democracia se o 
governo brasileiro não resolver a mflação e as 
destgualdades soc1a1s. (OESP 81/JT 9/GM 1 
e 11/J8 Eco 5) 
Imposto sobre consumo 
O governo estuda a cnaçao do 1m posto sobre 
consumo. revelou ontem o m101stro do Trabalho. 
Walter Barell1. Também é obJeto de estudos a 
transferência dos encargos da Previdência da 
folha de pagamento dos empregados para o 
faturamento das empresas. O novo 1mposto 
InCidiria sobre todos os bens de consumo e 
serv1na para garanilr os recursos destmados à 
manutenção da segundade soc1al. Segundo 
Barelli. os estudos 1ncluem a subst1tu1ção do 
FGTS por uma mdemzação ao empregado 

INTERNACIONAL 
Ataque à sede da CEI 
Dez homens armados atacaram ontem à no1te a 
sede do comando mtlitar da Comun1dade de 
Estados Independentes (CEI) em Moscou, mas 
foram 1mped1dos de ocupar o prédiO por 
soldados fiéis ao presidente Bons Yeltsin. A 
ação ocorreu algumas horas depo1s de Yeijstn 
oonvocar as ele1ções prestdenc~a1s para o dia 12 
de Junho do ano que vem. "Não ereto que 
possamos contar oom eleições lrvres", contestou 
ontem o ex-pres1dente Mikhall Gorbachev. 
PesqUisa do Gallup Dinamarquês mostra que 
64% dos russos consideram Ye~sin o verdadeiro 
presidente do país. A mataria acha também que 

NE\VSPaper 
HOJE NOS JORNAIS 

OESP·JT ·FSP·OM ·JB ·00 

dispensado sem JUsta causa. (Fábio Guibu
FSP 1-ôj 
BC cobre Tesouro 
O Banco Central cobnu com em1ssào pnmána 
de moeda um rombo de CRS 36.6 bilhões no 
Tesouro Nac1onal em agosto. O Tesouro ama a 
nao divulgou o resUltado a e caiXa do mês 
passado. mas os dados da política econômica 1á 
apontam gastos ma!Ofes do que as recertas. 
Desde JU lho. o Ministéno da Fazenda tem lido 
crescentes d1f1culdades em controlar os gastos 
do governo. Naquele mês. o Tesouro 
contabilizou um déf1crt de caoca de CRS 94.5 
bilhões. Uma parcela de CRS 22.4 bilhões io1 
financ1ada com em1ssão de moeda e uso das 
rese!Vas bancá nas. O restante foi fechado oom 
o aumento da dfv1da federal. (Rolf Kuntz
OESP 81/JT 9) 
Ecologia não preocupa 
Pesqu1sa realizada oela Pnce Waterhouse 
1ndica que as questóes am01entais amda estão 
longe das preocupa)ries do empresa nado 
brasilew. As pressoes eco1óg1cas aparecem em 
182 1ugar no rank1ng dos onnc1Pa1s problemas 
apontados por 200 das 500 ma1ores empresas 
do País. As cont1naênc1as haadas ao me1o 
amb1ente estão erií dé01mo Tuaar entre nsoos 
para mvestir. No momento de "deCidir sobre um 
novo mvest1mento, os empresános levam em 
oonta em pnmeiro lugar o nível de inflação. A 
parilf deste ano. a Price Waterhouse va11nsenr 
o me1o ambente em todas as auditorias que 
realiZa. (FSP 2-7/GM 12) 
Reajuste acima da lei 
Um estudo fe1to pelo Dieese constatou que a 
ma1ona das categonas proi1SS1ona1s do País 
consegUiram reaJustes salana1s ac1ma dos 
limites mim mos estabelecidos pela Jeg1slação. 
que v1gorou até agosto. O Dieese. que envolveu 
300 sindicatos no estudo. divulgou que 85;': de 
65 categonas regtdas pela CLT estão nesse 
caso. Mais da metade dessas categonas Já 
havia conquiStado. em JUlho, reaJustes mensa1s 
antes da nova lei sala na i. O estudo também 
revela que. em relação a março de 1990. os 
salános rea1s tiveram queda de 5Q ;~. para todas 
as categoms. (OESP 85/GM 1/J8 Eoo 3; 
Nova aposentadoria na Argentina 
O Congresso da Argentina aprovou na 
quar1a-fe1ra a reiorma prev1denc1ána proposta 
pelo presdente C a !los Menem. Ou ando entrar 
em v1gor, talvez no segundo semestre de 19g4, 
os aposentados poderão esoolher entre o 
s1stema publ1co ou pnvado. A 1dade mímma para 
aposentadona passará dos atua1s 60 anos para 
65, no caso de homens. e de 55 para õO. no 
caso das mulheres. No novo reg1me pnvado. a 
contnbu1ção do trabalhador aumentará·de 10\': 
para 11 { , Será admtmstrada por uma empresa 
de prev1dênc1a pnvada escolhida pelo • 
trabalhador. (OESP 84) · 
APPC pode encarecer café 
O plano da Assoc1açiío dos Países Produtores 
de Café (APPC) de aumentar as ootaçiíes 
1nterna01onats do produto poderá resultar num 

a dissolução do Parlamento foi uma med1da 
oorreta. (OESP 1, A13 aA15/JT 1, 11 e 12/FSP 
1 e2-11 a2-13/ GM2/JB1 e 12/0G I e 15) 
Parlamento aprova a paz 
O Parlamento Israelense aprovou ontem por õ1 
votos a 50 o acordo f~rrnado no dia 13 com a 
Orgamzaçiio de Liberação da Palestina (OLP). 
"A era do conflito acabou", comemorou o 
chanoeler Shimon Peres, que asstnou o aoordo 
em Washtngton. (OESP I eAf2/JT 13/FSP 
2-14/GM 2/JB 13/0G 16) 

Olimpíada do ano 2000 
O COmite OlímpiOO lntemacional (CO I) escolheu 
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XEROX 
Envelopes Confldsnclals 
Uma Solução Xerox. 
As envelopadoras Xerox 
dão o acabamento ideal para 
malas diretas, extratos bancários, 
contrncheques ou qualquer 
outra informaçao confidencial 
para remessa postal. 
Xerox. As molhorea soluções para 
todo tipo de necessidade. 
Xwax. Th1 Docutnlnt ComptJny. 
1~1111e u \WidDXIn:lr 

0800-15-4444 
OU com a FBIIII JCaralrmllll prdllfm&' 

aumento real de até 50;', para o consum1dor 
braslie~ro até fevereiro de 1994. A est1mat1va é 
de espec1a11stas que par11Cipê ll do encontro da 
APPC em Brasília. O acordo acertado até agora 
entre esse países prevê. a partir de outubro. a 
retenção de 20:,', do caié de expor1açao até o 
preço sublf para USS 0.75 a hbra peso no 
mercado mternac1onal. (OESP 86/FSP 2-1 O(GM 
13/J8 Eco 2/0G 18) 
Nota de CR$1 mil 
O Banco Central póeem circulação a nota de 
CrS 1 mil a par! !f de F de outubro. Será a 
pnme~ra desde a cnação do cruze1ro real. A nota 
homenageta o educador ba1ano Anísio Te1xe1ra 
(1900-t971 ). reconnec1do por seu esforço em 
demonstrar que a educacao e o matar problema 
do País. Mas deve ser a ul!1ma. porque a famíl1a 
elos homenageados têm res1st1do por causa da 
desvaloriZação da moeaa. O BC preve também 
para outubro o lançamento da nota de CRS 5 
mil. As lanias telefônicas estao 33.53 '/, ma1s 
caras desde ontem. O rea1usie acumulado do 
ano e de 1275.36;',, (OESP 85/JT 8/FSP 
2-1/GM 3 e 1 rJ/JB 1 e Eoo 4/0G 1 e 191 

Índices Fipe-Estadão 
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Precoo 
Competítivoo 
25/8. 32,46~ . 
22/9·31 ,Wo 
23/9. 31 ,04', 
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25/8. 32,66'• 
2219· 32,Wo 
23/9. 33,41 ' • 

Preçoe I 
JS, Comp~t~1 __..o<::::.::--~ ·-:: ~ -~ 
20 1 li -

25 31 Setembro ..11 

I 'Ja11açao ~m j ú das dos pr ~Ç'JS d; ~~ L~ns ~ 
s~rVIÇJ"JS comD~IJavos e d~ 11 c~re~os e tar1fas of 1 ~lJIS 

ontem. em Monte Carla. no Prmc1pado de 
Mônaco. a Cidade austral~ana de Sydney como 
sede dos Jogos Olímp1cos co ano 2000. Sydney 
venceu a d1sputa com PeqUJm (China) por 45 
votos a 43. (OESP 1 e E4/JT 1 e 1 8/FSP 1 e 3-51 

lmelda é condenada 
A ex-pnme~ra-dama das F1lipinas lmekJa Marcos 
fo1 considerada culpada das acusações de 
corrupção e condenada nesta madrugada 
(horário de Brasília) a 18 anos de pnsiio. Os 
advogados da vtúva do ex-pres1dente Ferdinand 
Maroos diSseram que vão apelar da sentença. 
(Plantão A E) 
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POLÍTICA 
PSDB dificulta acordo 
Fracassou a tentatiVa de acordo entre os 
:íderes aos pamdos a ue aese1am a rev1sáo 
consntuctonaJ cara oarant1r o míc1o aos 
trabalhos no 01a 6 dê outuoro. O PSDB extg1u 
ontem que o proJeto de resoiuçáo a ser votado 
na próx1ma aúarta-íe1ra í1xe as datas ae míc1o e 
i 1m da reforma. estabeleça a elelçiío ao 
presidente e do relator e 1á defma a agenda 
mín1ma para as muaancas. Entre os 
parlamentares. as ex1aênc1as ao PSDB foram 
InterpretadaS COmO Ufn Stnaf de OUe 0 QOVernO 
niío ailmenta ma1s 1nteresse na rev1sáo. (OESP 
ASjJT 3jFSP f. 1-12 e 1·13/GM 1. 4 e à;OG 3) 

Tumulto construtivo 
Os quairo par11dos que 1moed1ram a votação do 
orojeto de resaluçâo que f1xa em à de outubro o 
1níc1o aa rev1sáo constitucional- ~DT. PT. PC 
do B e PSB- .mpetraram ontem mandato de 
-:.egurança JUntO ao Suoremo Tr1buna1Federal 
(STF). para anutar a tumULtuada sessáo do 
Congresso de quarta-feira. Caso o STF 
conceda o peo1do. o Congresso lera ae real1zar 
nova sessao para iazer a leriura do ororeio de 
resoluçáo. O governador do R1o. Leonei.Bnzola 
(PDT) adm1i1u ontem aue os deputaaos tederars 
de seu pa r11do ao1ram oom excesso ao 
tumultu.:u a sessâo ae quarta-fe1ra. Mesmo 
assrm. Bnzola aprovou a reaciío v to lenta dos 
pedetrstas. "For um eprsódro lecunao e 
construt1vo". afrrmou o governaaor. íOESP 
A9jJT 3/FSP f-12/GM 6/J8 1 e 3/0G 1 e 3} 

Simon quer explicações 
O senador Pedro Simon (PMDB-RS) af1rmou 
ontem que o ex-governador Orestes Ciuércra 
deve responder as denunCias que ex1stem 
contra ele (de ennquecrmento tlíc1to e 
sonegaçao de 1moostos) pa ra ev1tar que a 
cred1b 1lidade do PMDB sera quest1onaaa nas 
elerçoes de 1994. Para S1mon. qualquer f1ilado 

GERAL 
PC é reconhecido na Alemanha 
']jornalista Ourval Ferreira e o meOICO Lurz 
Gonçalves Pere1ra afrrmam ter v1sto Paulo 
César Fanas acompanhado de uma mulher 
lo1ra. segunda-ferra. em uma loja oe Frankfurt. 
na Alemanha. ··Era a mesma calvicre. o mesmo 
IJrgode. o mesmo ar arrogante". qaranuu o 
JOrnalista. Os dors d1sseram ter tentado 
conversar com PC. mas que este deiXOU 
apres_sad~me~te o local. O mrn1stro aa Just1ça, 
MauriCIO t;orrea. oons1derou a mtormaçao 
"mars um boato". Ontem. a lnterpol ooni1rmou 
que PC e seu sócro Jorge Bande rra ae Mello 
estrveram em Frankfurt. pelo menos até 
segunda-fe1ra. (OESP 1. A4 eA5jJT 1 e 6/FSP 
1 e 1-15/B f e 5/0G 1 e 7} 

Bulhões põe filho na prisão 
O governador de Alagoas., Geraldo Bulhões. 
de!ermmou ontem a pnsao de seu f1lho 
Gustavo. de 23 anos. no manrcômio judiCiário 
do Estado. No começo da semana. Gustavo 
at rro~ em do1s seguranças da mansão dos 
Bulhoes. em Maceió. "O governador mandou 
prender o frlho para que ele se reenauadre na 
2-ocredade". JU:>tlfrcou o seoretárro de 
Segurança do Estado. Ruben Ourntela. Há 
suspe1tas de ave Gustavo sera VICiado em 
drogas. (JT f e 6/FSP 1-14jJ8 5/0G 8) 

Chacina: mais envolvidos 
O procurador-geral da Justrça, Antômo Carlos 
Brscara, anunc10u ontem a abertura de um 
segundo mquérrto para apurar o envo1v1mento 
de delegados e polrcrars c1vrs do Rio na chacrna 
de V1gáno Geral e por formação de quadnlha. 
Entre os acusados estarra o deputado estadual 
Em1r Larangerra (ex-PSDB). Ontem, com base 
em mformações de um ex-PM que não qu1s 
part1crpar do massacre. três polrcrars CIVIS 
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ao partido deve ter o d1rerto de mterpelar os 
candidatos a cargos maJor rtárros. que devem 
resoonaer de forma convrncente. "Estou 
pretenaendo apresentar proJeto nesse sent1do". 
d1sse Stmon. O senador adm1tru que poderá 
acertar em abrrl o oonv1te para ocupar um 
mm1stérro. Por enquanto. preiere manter-se 
fora de qualquer iunçiío do governo e levar 
adiante as duras crítrcas contra os arngentes do 
PMDB. fOESP A7jJT f e 5; 
PMDB indica Odacyr Klein 
O deputado OdaCir Klein IPMDB-RS) é o 
canddato do PMDB ao carao de mm1stro da 
Agrrouitura. No entanto. o partrdo só 
apresentará o nome ao oresrdente da 
Repúblrca caso Itamar Franoo solrc1te ao 
partrdo. Antes de tentar convencer Itamar. o 
pres1dente do PM DB. deputado Lurz Henrrque 
(SC), e o líder do partido na Câmara. 
Genebaldo Correra lBA), oomecaram oniem um 
trabalho de convencimento do própno OdaCir 
Klein. (FSP- 1-4/0G 4) 
Caso Israel 
Os procuradores da Reoubl:ca ave mvesi raam 
o provável envolvimento do governaaor Lu"1z 
Antômo Fleury Filho e do ex-governaaor 
Orestes Ciuércra no mquérrto sobre a 
unportaçáo de USS 16.8 milhoes em 
equrpamentos fabrrcados em Israel. v ao 
recomendar ao subprocurador-aeral Paulo 
Solberger que reaursrte ao Supenor Tnbunal de 
Just1ça (ST J) a 1med 1ata retrrada dos a uios da 
guarda do Trrbunal deJustrça [TJ) de Sáo 
Paulo. Os procuradores entendem que a 
oompetênc1a para curdar do caso é do STJ. 
(OESP A6/JT 6) 

Corrupção na Sudene 
O mrn1stro da Integração Reg1onal. Alexandre 
Costa. ped1u à Procuradorra Geral da P.eoúbl1ca 
abertura de rnquénto para apurar as denúnc1as 

acusados de envo ~1rr:ento na ci1ac1na toram 
presos. (OESP C5/FSP 3-1/JB 16/0G 111 

Ameaça de locaute no Rio 
As empresas ae transpone ae caroa ao R1o 
prometem lazer um locaute na oró'íoma 
segunda-letra e provocar urn aesabastec1mento 
de combustível no Estado. A ameaça será 
cumprrda . caso os srndrcal~tas Néfio Botelho e 
Tân!a Drumond não serarn soltos. Os dors 
estao presos. acusados de saootaqem contra 
meros e v1as de transportes. por lrÓerarem 
anteontem o protesto de camrnnone1ros aue 
parou a crdade. (JT f e 6-8/FSP 3-1/J8 1 e 
f?/OG f e 14) 

Segunda chamada ' . 
O Mrnisténo da Educaçáo errou uma bo lsa para 
rnoontrvar professores un~ers 1tános 
aposentados a voltar as aulas rá a parir r do ano 
que vem. O objetrvo é atenuar a crrse 
provocada pela alta taxa de evasao de 
docentes. Além da aposenladorra . os aíastados 
vão receber um salám rntegral de professor 
t1tular (CRS 244.117.00). (Eiza Pires- OESP 1 
eAfB) 

Prédio é interditado 
A Prefeitura de São Paulo rntrmou ontem os 
1.500 moradores do Condominro Júha 
Crisliamm. no centro da crdade. a desocuparem 
o préd1o em 24 horas por absoluta falta de 
segurança. O imóvel tem 14 andares e 162 
apartamentos. (OESP f e CfjJT 8-8) 

Futebol: Brasil é o primeiro 
As quatro vlfórias na segunda fase das 
Eliminatórias para a Copa do Mundo de 94 
oolocaram a Seleção Brasileira no topo do 
rankmg da Fita deste mês. A Alemanha que 
estava em prrmerro ca1u para o qumto lugar, a 
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feilas oe1o empresáno Manoel Dantas Barreto 
Filho. puoltCoJdas em repo11aaem do 1ornal O 
Eotado de S. Paulo. seÇLunaÕ as qu~ 1s uma 
rede ae oorrupçao envolve a Supenntendênc1a 
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudenel. De 
acorao com Barreto F1lho. a Sudene "é uma 
tnSt!ÍUIÇaO che ia de VÍCIOS. deSVIOS e 
corruoÇao". O supenntenaente do orgao. 
Cássro Cunha Lrma d1sse náo ter enoontrado 
111dic1os nem provas de corrupçáo na autarQUia 
desde aue assumru o carao em dezembro de 
1992. (OESP A19) -

Venda proibida 
O JUIZ Aldemar José Pererra dos Santos. da 4' 
Vara da Famíl1a do Fórum Reg tonal de Santo 
Amaro. negou ontem o pedtdo de venda das 
Orgamzaçiíes Arnon de Mello. o grupo de 
empresas da família Collor em Alaqoas. A mãe 
do ex-prestdente Fern anao Collor de Mello. 
Leda. que e a acron1sta rnarontána. com 80/ 
das açóes do grupo. esta rnternada em ooma 
há ma1s de um ano em São Paulo. O rurz 
decdru aue o grupo de empresas só podera ser 
vend1ao ou sotrer arteraccies no controle 
acronano após a mone da matnarca. rOESP 
A4jJTõ) 

Apropriacão indébita 
O INSS de Àlagoas denunc1ou à Polícra Federal 
12 dos ma rores usrne1ros do Estado por 
aproprraçáo rndéb1ta de 42.1 mtlhcies de Ufns 
(USS 22.02 mrlhoesj. As notictas-cnme atrngern 
o senador Téo Vilela IPSDBl. cuJa usma 
Seresta deve 3.9 mrlhoes o e U!ns (USS 2.06 
mrlhóesl. Já as usrnas do presrdente do 
Sindtcalo dos Produtores de Açúcar e Alcool. 
Joroe Toledo. devem 8.7 rnlihoes de Ufrrs iUSS 
.\.5-muhoes). (FSP 1-6) · 

Itália C:OnllllUa em seaunao e a Norueaa suilru 
para o terce1ro. A Arg'ontma catu para Õ 12~. 
10ESP E2/JT f e 38/FSP 3-5!J8 1 e 22/0G 25! 

COLlJNAS 
De mestre 
No começo da semana. o embaixador Pau
lo Tarso Flecha de Lima contou para iodo 
mundo que a sabatina dele no Senado se
ria amem pela manna. Mas ela estava mar
cada oara a manna de quana-ieira, como 
de iaio aconteceu. A um am1qo ele expli
cou: era tática para evitar tanta atençao. 
Foi aprovado por unamm1dade e sem pro
blemas. (Coluna do Estadao) 

Gota d'água 
Cada dia que passa aumenta no Congres
so a sensaça'o de aue a revisao constitucio
nal já náo interessa ao governo. Qualquer 
sinal qovermsla wmra as mudanças na 
Constituiçao pode ser o tiro de m1sencórdia 
na revisáo. (Pamei/FSP) 

Aval dos credores 
O ministro Fernando Henrique Cardoso 
embarca hoje para a reuniao anual do FMI
Banco Mundial sob a mais intensa pressao 
dos credores para a adoçao de dolanza
çáo, àncora cambial ou qualquer outro me
canismo de desindexaçao. Os credores prt
vados, o Governo amencano, o FMI e o 
Banco Mundial têm dado o mesmo recado 1 

ao Brasil: querem a desmdexaçao. Foi isso 
que recomendou o relatóno anual do FMI. 
(Panorama Econômrco/OG) 
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Humanos, trata da promoção de cantpanha 
contra o desperdício de material e o 
engajamento de funcionários públicos, com 
trabalho ou doações, na cantpanha contra a 
fome e a miséria. O terceiro requerimento de 
Anderson Adauto, dirigido à secretaria de 
Agricultura, trata do combate ao desperdí
cio de alimentos estocados em armazéns do 
governo, com ênfase na fiscalização para se 
evitar a deterioração dos produtos. O último 
requerimento é no sentido de se convidar o 
arcebispo metropolitano d~ Belo Horizonte, 
D. Seraftm Fernandes de Araújo, e o presi
dente da OAB-MG, Raimundo Cândido 
Júnior, para fazerem exposição à Comissão. 
Todos os requerimentos foram aprovados. 
Participou também dos trabalhos o deputado 
Antônio Pinheiro (PSDB). 

KRAMBECK 
O projeto do deputado Elmiro Nasci

mento (PFL) que corrige distorções ~a Lei no 
10.943, que trata da criação da Arca de 
Proteção Ambiental Mata do Krambcck, 
recebeu parecer favorável durante reunião 
conjunta das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Meio Ambiente e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. O projeto vai a 
Plenário para votação em I o turno. Foram 
relatores os deputados Antônio Júlio 
(PMDB), Miguel Barbosa (PPR) c Sebasti-
ão Costa (PFL). 

FISCALIZAÇÃO · 
A Comissão de Fiscalização Financeira 

e Orçantentária aprovou parecer favorável, 
do deputado Dilzon Melo (PTB), ao projeto 
do deputado Antônio Júlio, que autoriza o 
Poder Executivo a liberar dos encargos a 
área remanescente do terreno que foi doado 
ao governo da União para a construção de 
quartel do CPOR. O parecer de Dilzon Melo 
substitui parecer do deputado Raul Messias 

painel 

HOMENAGEM 
A Assembléia realizou na noite desta 

quarta-feira reunião especial para homena
gear a memória do professor Hilton Rocha. 
Em seu discurso, o presidente José Ferraz 
afirmou que "ninguém jamais soube, como o 
professor Hilton Rocha, aglutinar ~orças em 
tomo das boas causas c dos mms nobres 

combates". 
"A vida e a obra estão edificadas no 

tempo permanente. Não concluíram com a 
sua vida fisica - c aí está sua grandeza. Aí 
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(PSB), rejeitado pela Comissão. O projeto 
que institui o Programa Estadual de Crédito 
Educativo- PECE -,de autoria do deputado 
Jorge Eduardo (PMDB), recebeu parecer 
favorável, para 1 o turno, do deputado Dilzon 
Melo. A Comissão aprovou ainda 15 parece
res sobre aplicação de recursos oriundos de 
subvenção social. A Comissão é presidida 
pelo deputado Célio de Oliveira (PRS). Par
ticiparam também dos trabalhos os deputados 
Jaime Martins (PFL), Maria José Haueisen 
(PT) e Antônio Júlio (PMDB). 

CEASA 
Um ato público de repúdio à privatização 

da CEASA, que contou com a presença de 
40 trabalhadores rurais de Pará de Minas, 
marcou ontem, pela manhã, a visita da Co
missão de Agropecuária e Política Rural da 
Assembléia à unidade da Central de Abaste
cimento da Grande Belo Horizonte em 
Contagem. ' 

A Federação dos Trabalhadores na Agri
cultura do Estado - FETAEMG - e a 
Associação dos Produtores Hortifru
tigranjeiros do Estado de Minas Gerais -
APHEMG -,organizadoras do movimento 
reivindicarant em documento encanlinhad~ 
ao presidente da Comissão, deputado 
Ajalmar Silva (PRN), recursos para a ant
pliação do pavilhão Mercado Livre do 
Produtor (MLP), que atualmente conta com 
1. 1 00 módulos. Segundo o gerente da Área 
Operacional de Mercado da C E ASA Afon
so de Oliveira, o projeto de amplia~ão do 
MLP prevê a construção de 352 novos 
módulos, numa área de 4,5 mil metros qua
drados. 

De acordo com a coordenadora de Polí
tica Agrária da FET AEMG, Maria Antônia 
Costa Nogueira, mesmo que a privatização 
da CEASA ainda esteja sendo avaliada pelo 
governo do Estado, é preciso que, desde já, 
todos os produtores fiquem mobilizados con-

está o mistério das grandes almas, que vêm 
ao nnmdo servir à humanidade " disse o 
deputado Cóssimo Freitas (PMDB), autor 
do requerimento que deu origem à homena
gem. 

Em nome do homenageado, agradeceu o 
filho Francisco Neves da Rocha. Ele rece
beu wna placa alusiva à homenagem das 
mãos do presidente José Ferraz, afimtando 
que a família manifesta sua permanente gra
tidão quando se reverencia a memória de seu 
pai, Hilton Hocha. 
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tra a venda da CEASA à iniciativa privada . 
Para o gerente Afonso de Oliveira, a hipóte
se da privatização deve ser precedida de 
muitos estudos e análises por parte do gover
no, uma vez que a medida vai influir na 
atividade de quase 8 mil prOdutores do Esta
do, entre cadastrados e não-cadastrados ao 
CEASA. Além disso, a privatização, segun
do ele, pode comprometer a relativa 
"liberdade e independência" dos produtores, 
que negociam suas mercadorias de acordo 
com as leis da oferta e da procura, e até o 
consumidor final, pois os produtos são 
comercializados sem o acréscimo dos 
atravessadores. Ele disse que, segundo esti
mativas da gerência, em agosto foram 
comercializadas cerca de 28 mil toneladas 
de produtos, o equivalente a CR$ 480 mi
lhões. Os produtores cadastrados pagam 
CR$ 62,00fdia por um módulo de 6,5 metros 
quadrados. Durante a semana, segundo in
formou, o produtor vende apenas no sistema 
de atacado, e, aos sábados, o espaço se 
transforma no Varejão CEASA, onde pro
dutor e atacadista vendem diretamente ao 
consumidor final. 

O deputado Ajalmar Silva disse que o 
Mercado Livre do Produtor é uma área de 
comercialização importante ao pequeno pro
dutor e que, por isso, deve ser mantida e não 
privatizada. O deputado Gilmar Machado 
(PT), tantbém presente à visita, disse que o 
governo, ao invés de pensar na hipótese de 
privatização da CEASA, deveria aprimorar 
o sistema de abastecimento do Estado. Se
gundo o deputado, cerca de 15% dos produtos 
comercializados pela C E ASA são desperdi
çados, o que para Gilmar é um disparate," 
sobretudo porque vi vemos num país onde 3 2 
milhões de pessoas miseráveis não têm o que 
comer." Também participaram da visita os 
deputados Arnaldo Canarinho (PSDB), 
Roberto Carvalho (PT) e Jorge Eduardo 
(PMDB). 

Compuseram a Mesa da reunião o presi
dente do Instituto Hilton Rocha, Paulo 
Galvão; o presidente da Fundação Hilton 
Rocha, Cristiano Barsante; o reitor da Uni
versidade Estadual de Minas Gerais, prof" 
Aluísio Pimenta; o ex-presidente da Casa, 
Dalton Canabrava; o representante do Con
selho Regional de Medicina, José Carlos 
Co li ares; o presidente da Associação Médi
ca de Minas Gerais , Cid Veloso e 0 

presidente da Academia Mineira de Letras 
Vivaldi Moreira. ' 



4 ASSEMBLÉIA INFORMA SEXTA-FEIRA 

SEMINÁRIO presidente da Associação Mineira de Muni
cípios, Márcio Kangussu, abrem o encontro 
na próxima segunda-feira, às 14 horas, no 
Teatro da Assembléia. Em seguida, é aberto 
o painel "Instalação dos Novos Municí
pios", coordenado pelo deputado Simão 
Pedro Toledo (PTB). Atuarão como exposi
tores do tema o secretário-adjunto do 
Planejamento e Coordenação-Geral, Antô
nio Augusto Junho Anastasia; da Secretaria 
de Assuntos Municipais, José Maria Almeida 
Martins Dias; da Secretaria da Fazenda, 
Aloísio Guimarães; e do Tribunal de Contas, 
Frederico Pardini. 

representantes das secretarias da Educação, 
Saúde, Trabalho, do DER e do Instituto de 
Geociências Aplicadas são expositores do 
2° painel que tratará do tema "Prioridades 
dos Novos Municípios", coordenado por 
Heraldo Dutra, da Secretaria de Assuntos 
Municipais. 

A Assembléia, numa ação conjunta com 
a Secretaria de Estado de Assuntos Munici
pais e com a Associação Mineira de 
Municípios, promove nos dias 27 e 28 pró
ximos o seminário "Encontro dos Novos 
Municípios". O objetivo do encontro, do 
qual participam especialistas em Código 
Tributário, Lei Orgânica e Prestação de 
Contas, é abrir a discussão sobre os aspectos 
relacionados à instalação dos 33 novos mu
nicípios do Estado. 

O presidente da Assembléia, deputado 
José Ferraz, o secretário de Assuntos Muni
cipais, deputado Kemil Kumaira, e o 

À tarde, às I8h30min, no Auditório, 

Na terça-feira (28), às 9 horas, no Tea
tro, o 3° e último painel versará sobre "A 
Participação Política no Processo de Eman
cipação", coordenado pelo deputado Jorge 
Hannas (PFL), e do qual participam como 
expositores o deputado Baldonedo Napoleão 
(PSDB) e o ex-intendente do Município de 
Jaíba, Carlos Landi. 

, 
PROGRAMAÇÃO DO ASSEMBLÉIA IN
FORMA PARA O DIA 24/09/93- SEXTA
FEIRA 
EMISSORAS DE TV- CAPITAL 

(Globo 12h58min; Alterosa 13h10min; Rccord 18h30min; 
Manchete 19h5min; Bandeirantes 19h 15min c TV Minas 
22h30min) 

Tema: CAIO MARTINS 

Resumo: Pioneira na profissionalização de crianças caren
tes, a Fundação Caio Martins, localizada em Esmeraldas, 
recebeu a visita de uma comissão de deputados estaduais, que 
se mostraram sensibilizados com o trabalho ali desenvolvido. 

Entrevistas: Márcia Almeida, presidente da FU CAM; depu
tado Marcos Helênio, PT; deputado Roberto Amaral, PTB; 
prof. João Carlos Duarte, diretor de Recursos Humanos. 

EMISSORAS DE TV- INTERIOR 

(Globo Juiz de Fora 12h54min; TV Triângulo Uherlândia 
12h54min; TV Sul de Minas Varginha 12h54min; TV 
Leste Governador Valadares 12h54min; TV Montes Cla
ros12h54min; TV Pontal Ituiutaba 12h54min c TV Jab'Uara 
Araxá 12h54min). 

Tema: CAIO MARTINS 

Resumo: Pioneira na profissionalização de crianças caren-

MESA DA ASSEMBLÉIA 

tes, a Fundação Caio Martins, localizada em Esmeraldas, rece
beu a visita de uma comissão de deputados estaduais, que se 
mostraram sensibilizados com o trabalho ali desenvolvido. 

Entrevistas: Márcia Almeida, presidente da FUCAM; deputado 
Marcos Helênio, PT; deputado Roberto Amaral, PTB; prof. João 
Carlos Duarte, diretor de Recursos Humanos. 

EMISSORAS DE RÁDIO 

(Altaneira (FM) 20 horas; Alvorada (FM) 20h45min; Amé
rica (AM) 11h40min; 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: SEMINÁRIO MORADIA II 

Resumo: Estimado em um milhão de moradias, o déficit 
habitacional de Minas foi um dos temas discutidos na Assem
bléia, durante o seminário legislativo "Moradia, Alicerce da 
Cidadania", que teve ainda uma mostra de projetos de habitação 
mantidos pelas mais variadas entidades. 

Entrevistas: padre Pierluigi Bernareggi, Arquidiocese de Belo 
Horizonte; dep. Baldonedo Napole<lo (PSDB), coordenador de 
gmpo; dep. Simão Pedro Tolcdo (PTB), coordenador de gmpo. 
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